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Firman Allah SWT: 

puasa 3 Ko TIGA ai Oi LAI ya II TMII 
“Alif laam miim. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 

melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus 

makhluk-Nya.” (Os. Aali Imraan (3/:1-2) 

Untuk kedua ayat ini, terdapat lima pembahasan: 
cd Pertama: Firman Allah SWT, #51 dia YO TTG 

“Alif laam miim. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 

melainkan Dia, Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk- 
» Nya. 

Para ulama bersepakat bahwa surah ini termasuk surah madaniyah 

(surah yang diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah). Dan 

sebuah riwayat dari An-Nugasyi menyebutkan bahwa di dalam kitab Taurat 

nama surah ini adalah Thaibah'. 

Beberapa ulama menyebutkan sebuah bacaan untuk ayat ini, yaitu 

dengan membaca huruf alif washal pada lafzhul jalalah dengan gath”. Diantara 

para ulama itu adalah Al Hasan, Amru bin Ubaid, Ashim bin Abi An-Nujud, 

dan Abu Ja'far Ar-Ruasi?. Para ulama ini memperkirakan bacaan “Jj pada 

ayat pertama tidak disambungkan dengan ayat kedua, seperti mereka 

! Yang termasuk nama-nama surah ini adalah: Az-Zahraa, Al Kanz, Al Amaan, 

dan surah Al Istighfar. 

2 Nama seperti ini disebutkan dalam kamus pada materi ( SA 3) seperti yang 

disebutkan dalam kamus Al-Lisan yang menyebutkan diantara materi tersebut 
adalah Bani Ruas, yaitu nama sebuah kabilah. Sedangkan didalam kitab At-Tahdzib 

disebutkan: Itu adalah nama sebuah kota yang dibangun oleh Amir bin Sha'sha'ah, 
diantara penduduknya adalah Abu Ja' far Ar-Ruasi diatas. Dan Abu Ja'far ini adalah 
seorang ahli hadits yang terkenal dan juga gari (salah satu pencetus bacaan Al 

Our'an). Lalu Abu Umar Az-Zahid menambahkan: Jika kata Ar-Ruasi tadi tidak 
menggunakan huruf hamzah, maka nisbatnya kepada kabilah Rawas. 

2 Surah Aali mraan ) 
KeSR,) 



memperkirakan pemberhentian pada bacaan angka nominal, walaupun mereka 

Mmenyampangkannya, Contohnya kata SP, ' (satu), Oo) (dua), 29 (tiga), 
kai dasi (empat), dan seterusnya. 

Al Akhfasy berpendapat: Huruf miim pada kata Jl boleh dibaca 
dengan menggunakan harakat kasrah (Jl), apabila disambungkan dengan 
ayat selanjutnya. Alasannya adalah karena bertemunya dua sukun. Namun 

pendapat ini dibantah oleh Az-Zujaj, ia mengatakan, bahwa bacaan seperti 
itu tidak dapat dibenarkan, dan orang arab pun tidak mampu melafalkannya 
karena terlalu berat untuk dibaca demikian. 

An-Nuhas berkata?: Bacaan yang disebutkan pertama tadi adalah 
bacaan yang digunakan sehari-hari oleh kebanyakan para pembaca. Para 
ulama ahli ilmu Nahwu pada masa dahulu juga sering membahasnya, seperti 
yang diikuti dalam madzhab Sibawiah. Lalu alasan mereka meletakkan harakat 
pada huruf miim pada kata “Ji sama seperti alasan yang dikemukakan Al 
Akhfasy, yaitu karena bertemunya dua sukun, namun alasan mereka memilih 
harakat fathah adalah karena agar tidak terkumpul antara harakat kasrah 
dengan huruf ya 'dan harakat kasrah sebelumnya (seakan bacaannya menjadi: 
Alif laam miimillah). 

Dan As-Sukai berpendapat: Apabila huruf-huruf yang diejakan bertemu 
dengan huruf alif washal, maka harakat yang berada pada akhir huruf-huruf 
tersebut dihilangkan, dan digantikan dengan memberi harakat pada huruf alif 
tadi. 

Sedangkan untuk kata « JI, dibaca oleh Umar bin Khathab: Sa. 
Sebuah riwayat yang disampaikan oleh Kharijah juga menyebutkan bacaan 
lainnya yang diambil dari mushaf Abdullah, yaitu ed. 

? Lihat kitab /'rab Al Our 'an (1/353). 

“Bacaan ai ini termasuk gira 'ah sab 'ah yang mutawatir. Bacaan ini disebutkan 
oleh Ibnu Jinni dalam kitab Al Muhtasab (1/ 151) dari riwayat Umar dan 
Utsman. 

| Tafsir Al Gurthubi 



Dan alhamdulillah kami telah menguraikan pendapat-pendapat para 

ulama mengenai huruf-huruf yang ada di awal beberapa surah Al Our'an. Dan 

juga seperti di awal surah Al Bagarah, kalimat setelah kata “Ji pada surah ini, 

yaitu firman/Allah SWT, & #51 LAJi ya Al) Y Si “Allah, tidakada Tuhan 
(yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus 

menerus mengurus makhluk-Nya” adalah kalimat yang berdiri sendiri, oleh 

karena itu semua pendapat para ulama yang diuraikan pada surah Al Bagarah 

juga berlaku disini. . 

Kedua: Al Kisa'i meriwayatkan bahwa Umar bin Khathab RA pemah 

menjadi imam shalat isya dengan membaca seratus ayat pertama surah Aali 

“Imraan untuk rakaat pertama, sedangkan untuk rakaat kedua ia membaca 

seratus ayat lanjutannya. 

Mengenai hal ini para ulama madzhab kami berpendapat, sebaiknya 

surah yang dibaca pada rakaat pertama tidak sama dengan surah yang dibaca 

pada rakaat kedua, namun jika ada seseorang yang melakukannya maka ia 

diperbolehkan. Namun imam Malik menegaskan pembolehannya dalam kitab 

Al Majmu'ah, ia berkata, “Membaca surah yang sama pada dua rakaat 

diperbolehkan, itu tidak menjadi masalah sama sekali.” 

Saya (Al Ourthubi) katakan: Pendapat yang paling benar adalah 

pendapat yang membolehkannya, karena Nabi SAW pernah memimpin shalat 

maghrib dengan membaca surah Al A'raf secara lengkap yang dibagi 

bacaannya dalam dua rakaat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'if, 

dan di-shahih-kan oleh Abu Muhammad Abdul Hag, yang insya Allah akan 

bahas kembali nanti. 

? Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam kitab Ma'an Al Our 'an (1/340), yang 
kemudian di-shahih-kan oleh Al Hakim 

S HR. An-Nasa'i pada pembahasan tentang Iftitah (pembuka), bab: Hadits tentang 
Membaca Surah yang diawali dengan (ek! pada shalat Maghrib (2/169-170). 



Ketiga: Banyak sekali hadits-hadits dan atsar-atsar yang menyebutkan 

fadhilah surah ini, beberapa diantaranya menyebutkan bahwa surah ini dapat 

digunakan sebagai pengamanan dari ular, harta karun bagi kaum fakir miskin 

sebagaimana naungan yang akan membantu para pembacanya untuk berhujjah 

di akhirat nanti, dan orang yang membaca akhir surah ini pada malam hari 

ganjarannya bagaikan orang yang melaksanakan shalat malam, dan juga 

fadhilah-fadhilah lainnya. 

Mengenai riwayat yang menyebutkan bahwa surah tersebut adalah 

harta karun bagi kaum fakir miskin disebutkan oleh Ad-Darimi Abu 

Muhammad dalam kitab musnadnya', yang diriwayatkan dari Abu Ubaid 

Al Oasin bin Salam, dari Ubaidillah Al Asyjai, dari Mis'ar yang 

meriwayatkannya dari Jabir sebelum ada sesuatu yang terjadi padanya, dari 

Asy-Sya'bi, ia berkata, Abdullah pernah berkata, “Sebaik-baik harta karun 

bagi para fakir miskin adalah surah Aali “Imraan, yang dibacanya pada 

akhir malam.” 

Riwayat lainnya disebutkan dari Muhammad bin Sa'id, dari Abdussalam, 

dari Al Jurairi”, dari Abu As-Sulil', ia pernah bercerita: Suatu hari ada seorang 

laki-laki yang terkena kotoran darah, lalu laki-laki tersebut berniat untuk 

mencucinya di sumur Majannah, padahal tidak seorang pun yang keluar dari 

sumur itu tanpa digigit oleh ular. Sebelum laki-laki tersebut memasuki sumur 

7 HR. Ad-Darimi pada pembahasan tentang fadhilah-fadhilah Al Our'an, bab: 

Fadhilah surah Aali “Imraan (2/452-453). 

8 Nama lengkapnya adalah Jabir bin Yazid bin Harits Al Ju' fi. Perawi yang biasa 

disebut dengan nama Abu Abdillah Al Kufi ini adalah ulama dari generasi kelima, 

yang wafat pada tahun 127 H. Ada pula yang mengatakan bahwa ia wafat pada 

tahun 32 H. Lihat: Kitab Tagrib At-Tahdzib (1/123). 

? Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Ias Al Jurairi. Ia termasuk salah satu perawi 

dari generasi kelima juga, yang wafat pada tahun 44 H. Lihat: Kitab Tagrib At- 

Tahdzib (Hal.291). 

1 Nama lengkapnya adalah Dharib bin Nagir Al Oisi Al-Jurairi. Ia termasuk salah 
satu perawi dari generasi keenam. Lihat: kitab Tagrib At-Tahdzib (Hal.374). 
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tersebut ada dua pendeta yang melihatnya, salah satu dari mereka pun berkata 

kepada sahabatnya: “Demi Tuhan, laki-laki itu pasti mendapat celaka!” 

Namun setelah mereka mendengar bahwa ketika laki-laki tersebut memasuki 

sumur dengan membaca awal surah Aali “Imraan mereka berkata, 

“Ternyata ia membaca surah Thaibah, mungkin ia akan selamat dari celaka.” 

Dan memang ternyata laki-laki itu dapat keluar dari sumur tersebut dengan 

selamat. 

Imam Ad-Darimi juga meriwayatkan dari Makhul, bahwa ia 

pernah berkata, “Barangsiapa yang membaca surah Aali “Imraan pada 

hari Jum'at maka para Malaikat akan bershalawat atasnya hingga malam 

hari.” 

Dan Imam Ad-Darimi juga meriwayatkan dari Utsman bin Affan RA, 

bahwa ia pernah berkata, “Barangsiapa yang membaca akhir surat Aali 

“Imraan pada satu malam, maka telah dituliskan baginya shalat malam pada 

malam itu.” Salah satu perawi pada sanad ini ada yang bernama Ibnu Lahi'ah??. 

Sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nawas bin 

Sim'an Al Kilabi menyebutkan, Nabi SAW pernah bersabda: 

4, Pon na 
- 3 2. 3 2 o £ Pa La 2? jer 

Byun ARA Ag Ugkang IS Cpdll akal, dalil ag OIL Jp 

TA Ge ana Dgn en Nu TO Abe Sa aa ma ban ME an 206 elu as Dl ke & dm Ca Da Oa Ola aa 

» 3 or 20 Pn Ao BII 

A25 Ajay Ob YP oEuE KE JG An Libas UC Je 
3 o - LO Be 3GB er 0 “5.9 £ Eno, 

lagelo 1P Oles Alho mb ea Oli Lapis Ji ya 

1 HR. Ad-Darimi pada pembahasan tentang Keutamaan-keutamaan Al Our'an (2/ 

452). 
12 HR. Ad-Darimi pada pembahasan tentang Keutamaan-keutamaan Al Our'an (2/ 

452). 

5 HR. Muslim pada pembahasan tentang shalatnya orang yang sedang bepergian, 
bab: Keutamaan membaca Ayat-Ayat Al Our'an dan Surah Al Bagarah (1/554 hadits 

nomor 805). 

——v— 
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“Pada hari kiamat, Al Our 'an dan orang-orang yang mengamalkan isi 

dan kandungan Al Our an akan didatangkan oleh surah Al Bagarah 

dan Aali "Imraan.” Lalu Rasulullah SAW memberikan tiga perumpamaan 

atas kedua surah itu yang tidak akan pernah aku lupakan, beliau bersabda, 

“Kedua surah itu bagaikan dua mega, atau dua awan hitam yang di 

tengah-tengah ada sinar, atau seperti dua kawanan burung yang 

membentangkan sayapnya di udara, yang membantu orang yang 
, ” membacanya'. 

Lalu imam Muslim juga meriwayatkan hadits lainnya dari Abu 

Umamah Al Bahili, ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 

bersabda: 

Oa Bu Se an ba naa, be Ae Han Dn an ta 
ca las Y bagian aa C2 se “p OA das jl 

Pose Ai na gas M3 bas JT bi KA 
. 

Ve AR Upon abs as om uga 
aa 3 . 3 2 2 2 LX... “ 3 PALA En 22 . . 0 £ 

Yo GAS SG ASP Waie Op ASI jl Ine daa 
- LA 2. 

Saja Ugalan 
. 

“Bacalah Al Our 'an, karena ia akan datang kepada kamu pada 

Hari Kiamat nanti untuk memberi syafaat bagi para pembacanya. 

Bacalah az-zahrawain (yaitu) surah Al Bagarah dan surah Aali 

Imraan, karena kedua surah itu akan datang kepadamu pada 

Hari Kiamat menyerupai dua mega, atau dua awan, atau seperti 

dua kawanan burung yang membentangkan sayapnya di udara, 

yang membantu orang yang membacanya. Bacalah surah Al 

Bagarah, karena orang yang membacanya akan mendapatkan 

keberkahan, sedangkan orang yang tidak membacanya akan 

mengalami penyesalan. Dan surah ini dapat mencegah 



pengaruh sihir” 

Keempat: Sebutan az-zahrawain pada hadits diatas diambil dari 

kata az-zuhr dan az-zuhrah, yang artinya adalah cahaya. Dan mengenai 

penamaan az-zahrawain ini untuk surah Al Bagarah dan surah Aali 

“Imraan, ada tiga pendapat dari para ulama: 

1. Karena kedua surah itu dapat memberikan petunjuk bagi para 

pembacanya, yang terpancar dari pencahayaan kedua surah tersebut, 

atau dari makna-maknanya. 

2. Karena kedua surah tersebut akan memberikan cahaya yang 

sempurna kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. 

3. Dinamakan seperti itu karena kedua surah tersebut menyebutkan 

nama Allah yang paling agung, seperti yang diriwayatkan oleh 

Abu Daud dan imam hadits lainnya" dari Asma binti Yazid bahwa 

Rasulullah SAW pernah bersabda, “Sesungguhnya nama Allah 

yang paling agung disehutkan pada kedua ayat berikut ini, 

Bap UAS ya I aj Tg Ad Sp “Dan Tuhanmu 

adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada tuhan melainkan 

Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang” sedangkan 

ayat yang disebutkan pada surah Aali “Imraan adalah, 

(asal Cdi ,. Ny al) Y'ST “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak 

M HR. Muslim pada pembahasan tentang shalatnya orang yang sedang bepergian 
(1/453 hadits nomor 804). 

'$ HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang doa (5/517, hadits nomor 3478), ia 
berkomentar: hadits ini termasuk hadits hasan shahih. Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Ad-Darimi pada pembahasan tentang fadhilah-fadhilah Al Our'an (2/450, dan 
juga Ahmad (6/461). 

16 (Os. Al Bagarah (2): 163). 
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disembah) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus 

mengurus makhluk-Nya ',” HR. Ibnu Majah". 

Adapun makna ghamaamataan, yang disebutkan pada 

pembahasan hadits sebelum ini, adalah: dua mega yang bergulung-gulung. 

Sedangkan makna ghayaayataan adalah benda yang menaungi kepala 

namun tidak terlalu jauh dari kepala (semacam awan). Inti makna hadits ini 

adalah, orang yang membaca kedua surah itu dalam naungan pahala yang 

terus menerus. Kata naungan ini seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi 

SAW yang lain, yaitu: “Seseorang (yang bershadagah) akan selalu dinaungi 

oleh shadagahnya.” 

Dan makna tuhaajjaani (membantu untuk berhujjah) adalah Allah 

akan menciptakan kepada para pembaca kedua surah tersebut “sesuatu' yang 

dapat membantunya untuk berhujjah dan mendapatkan pahala dari bacaan 

kedua surah tersebut. Dan sesuatu itu ada yang mengartikannya sebagai 

malaikat, menggiyaskannya dengan sabda Nabi SAW yang lainnya, yaitu 

“Sesungguhnya orang yang membaca, Sa 3 3 Yi di Ai iya 

Inai bp ya Ji ad 1 “baal K3 Wali Jah “Allah menyatakan 

bahwa tidak ada tuhan melainkan Dia (yang berhak 

disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang- 

orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada 

tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana” maka Allah akan menciptakan baginya tujuh 

puluh malaikat, yang akan selalu meminta ampun untuknya hingga 

Hari Kiamat nanti.” 

M7 HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang doa, bab: Nama Allah yang Paling 
Agung (2/1267, hadits nomor 3855). 

18 Kami sebelumnya telah menjelaskan bahwa hadits-hadits yang memberitahukan 

tentang ganjaran untuk seseorang yang membaca surah ini atau surah itu adalah 
hadits-hadits yang lemah, kecuali hanya beberapa hadits saja, dan hadits ini tidak 

(Nani Lai KAN) 



Adapun kata syargun (yang bercahaya) adalah sebagai pengikat dari 

kata saudawaan (dua awan hitam), karena ketika disebutkan kata hitam 

biasanya yang terbesit dalam akal adalah kegelapan, namun kesan ini 

segera dihilangkan dengan menjelaskan bahwa awan yang hitam itu akibat 

cahaya yang dipancarkannya, atau dari ketebalannya yang menyebabkan 

orang yang dinaunginya merasa teduh dari panasnya sinar matahari. 

Wallahu a'lam. 

Kelima: Muhammad bin Ishag menyebutkan riwayat dari 

Muhammad bin Ja'far bin Zubair, bahwa sebab diturunkannya permulaan 

surah ini adalah karena delegasi Najran yang diutus untuk menghadap 

Rasulullah SAW di kota Madinah. Delegasi ini adalah para pemeluk agama 

Nasrani, yang dibagi menjadi enam puluh kelompok. Kesemua kelompok ini 

dipimpin oleh empat belas pembesar, dan diantara empat belas pembesar itu 

ada tiga orang yang paling dihormati dan dituakan, yaitu Abdul Masih sebagai 

pemimpin yang dimintai pendapat untuk segala urusan, lalu Al Aiham sebagai 

pemimpin terkaya dan penguasa di kalangan mereka, dan yang terakhir adalah 

Abu Haritsah bin “Algamah sebagai Uskup dan orang yang tershalih diantara 

mereka. 

Setelah mereka yang berpakaian jubah, gamis, dan pakaian-pakaian 

yang sangat rapi itu sampai di kota Madinah, mereka segera menemui Nabi 

SAW, yang saat itu baru saja selesai melaksanakan shalat Ashar. Para sahabat 

Nabi SAW pun takjub ketika melihat para tetamu itu, mereka berkata, “Kami 

tidak pernah bertemu dengan delegasi yang serapi dan seagung mereka.” 

Kemudian mereka pun dijamu layaknya tamu biasa. 

Namun ketika waktu shalat mereka tiba, mereka hendak menggunakan 

masjid Nabawi untuk melaksanakan ibadah mereka. Para sahabat pun berniat 

termasuk yang dikecualikan. Lihatlah: kitab Al Mannar karya Ibnul Gayyim Al 
Jauziyah (hal.42). 
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untuk melarang mereka beribadah disana, namun hal itu dicegah oleh Nabi 

SAW, beliau berkata, “Biarkanlah mereka melakukan (ibadah mereka).” 

Para tetamu itu pun melaksanakan shalat mereka dengan menghadap ke 

arah timur. 

Para delegasi itu menetap hingga beberapa hari di Madinah, yang setiap 

harinya diisi dengan perdebatan bersama Rasulullah SAW mengenai Nabi 

Isa. Mereka ingin mempertahankan prasangka-prasangka batil mereka, yang 

diantaranya adalah prasangka bahwa Nabi Isa adalah anak Allah, dan 

prasangka-prasangka lainnya. Mereka tetap tidak menerima bantahan dari 

Nabi SAW, walaupun Nabi SAW memberikan bukti-bukti otentik kepada 

mereka. Lalu diturunkanlah ayat pertama surah Aali “Imraan hingga ayat ke 

delapan puluh sekian. 

Karena tidak juga mencapai kata sepakat dan sama-sama tidak dapat 

menerima apa yang diajukan oleh masing-masing pihak, akhirnya diputuskanlah 

untuk mubahalah” (sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sirah Ibnu 

Ishag dan kitab sirah lainnya?). 

Firman Allah SWT: 

Ws IA Ga Gia GAN LAI Se 
2 “ 398. 

— 033 FU sa . Ir 9 J5 r Pi 

19 Mubahalah artinya adalah mula 'anah, yaitu kedua pihak saling mengatakan: 
“semoga Allah melaknat pihak yang zalim di antara kita”. Lihatlah: kitab Al-Lisan 

(hal.375). 

2 J ihat: Kitab sirah karya Ibnu Hisyam (2/158-159), dan kitab Asbab An-Nuzul 
karya imam Abu Al Hasan An-Nisaburi (hal.67-68). 
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“Dia menurunkan Al Kitab (Al Our 'an) kepadamu dengan 

sebenarnya: membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya 

dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelum (Al Our'an), menjadi 

petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furgaan. 

Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah 

akan memperoleh siksa yang berat: dan Allah Maha Perkasa lagi 

mempunyai balasan (Siksa).” (Os. Aali “Imraan (3): 3-4) 

Untuk kedua ayat ini, terdapat beberapa Pem paha ane. 

Pertama: Firman Allah SWT, SL LI Ie abs YS 5 “Dia 

menurunkan Al Kitab (Al Our an) kepadamu dengan sebenarnya.” Yang 

dimaksud dengan kata C.:sJf pada ayat ini adalah Al Our'an. Sedangkan 

yang dimaksud dengan kata SI L adalah dengan benar”, dan ada pula yang 

mengartikan kata Ski ini dengan hujjah yang akan mengalahkan hujjah 

selainnya. 

Allah SWT menurunkan Al Our'an secara bertahap dan tidak secara 

21 Dalam kitab tafsir Ibnu Athiyah (3/8) disebutkan dua bentuk penafsiran 

lafazh ini, Ibnu Athiyah mengatakan bahwa kata SL memiliki dua kemungkinan 

makna, 

1.Makna kata ini meliputi segala hakikat, entah itu perintah yang ada didalam Al 

Our'an, atau larangan, atau anjuran, atau kabar berita, ataupun yang lainnya. 

Dengan makna yang demikian maka huruf ba' pada kata GL L artinya adalah: 

“dengan”, yaitu: Al Our'an itu diturunkan kepadamu dengan | kabar seperti ini atau 

perintah seperti itu. 

2.Maknanya adalah bahwa Allah SWT menurunkan Al Our'an melalui hak-Nya, 

karena Ia Maha Mengetahui tentang segala maslahat yang ada. Dan dengan adanya 

maslahat ini tidak berarti bahwa Allah SWT berkewajiban untuk menurunkan Al 

Our'an, karena itu adalah hak prerogatif-Nya. Dengan makna yang demikian 

maka huruf ba" pada kata SL artinya adalah sebagai jawaban atas kisah Nabi 

Isa yang mengatakan: an J Za L Jai tfalg OP L Hush “Maha Suci 
Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku 

(mengatakannya)” (Os. Al Maa'idah (5): 116). 
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langsung. Oleh karena itu yang disebutkan pada ayat ini adalah J'S, dantanzil 
maknanya adalah diturunkan secara bertahap. Berbeda dengan kitab Taurat 

dan kitab Injil yang diturunkan dengan sekaligus dalam satu waktu. Oleh karena 
itu yang disebutkan untuk penurunan kedua kitab ini adalah 51. 

Adapun posisi huruf ba" pada kata 4-JL adalah sebagai haal 

(keterangan) dari kata £.-sJf yang disebutkan sebelumnya. Dan huruf ba 

ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak disebutkan (perkiraan yang seharusnya 

adalah: yang diberikan dengan sebenarnya), dan bukan kepada kata (J5. 

Karena kata (J5 hanya muta'addi (membutuhkan) kepada dua maf 'ul 

(objek) saja, yaitu kata Tifiz dan kata Ji. Dan kata (J5 ini tidak 

memerlukan maf 'ul ketiga. 

Kedua: Firman Allah SWT, J5 Han Ula aras Ga UI Basa 

“Membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan 

menurunkan Taurat dan Injil.” Kata Giaa juga berposisi sebagai haal, 

maksudnya keterangan penegas yang tidak mungkin dapat dipindahkan, 

karena kitab suci yang diturunkan tidak mungkin tidak membenarkan atau 

tidak sesuai dengan kitab-kitab sebelumnya. 

Adapun kata 3/8) diambil dari asal «s5, dan (573, yang artinya adalah 

cahaya atau sinar. Kedua asal kata ini adalah bentuk bahasa yang sama yang 

maknanya jika keluar apinya. Bentuk wazan kata 4, $ ini adalah ilaif yang 

semestinya menjadi 3,5, dimana huruf tanya adalah huruf tambahan, lalu 

huruf ya 'nya diberi harakat yang sebelumnya juga berharakat fathah, maka 

huruf ya 'itu menjadi huruf alif Atau bisa juga bentuk wazannya adalah isis, 
lalu harakat pada huruf ra "dipindahkan dari kasrah menjadi fathah, seperti 

yang terjadi pada kata 45 -- yang asalnya adalah si, dan seperti yang terjadi 

pada kata 16 yang 'asalnya adalah 3x6. Kedua bentuk wazan ini 

disampaikan oleh Al Farra'. Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan 

olehAI Khalil, ia mengatakan, bentuk wazannya adalah ile'f, yang semestinya 

Bl A' Gurthubi 



menjadi 55,3, lalu huruf wauw pertama diganti menjadi huruf ta", seperti 
yang terjadi pada kata as yang asalnya adalah dia Lalu huruf ya 'juga 
diganti dengan huruf alif, karena ia telah berharakat danj uga karena huruf 
sebelumnya yang berharakat fathah. Aturan bentuk bahasa untuk ijz'$ ini 
lebih banyak digunakan daripada iss. 

Laluadajuga yang berpendapat bahwa kata 25555J7 diambil dari bentuk 
uA yang artinya adalah menggantikan sesuatu dengan sesuatu dan 
menyembunyikannya untuk disampaikan kepada yang lain. Seakan isi kitab 
Taurat ini adalah isyarat-isyarat dan sindiran tanpa ada pernyataan yang 
jelas dan nyata. Pendapat ini disampaikan oleh Al Mu'arraj. 

Adapun jumhur ulama lebih memilih pendapat yang pertama, 
dalilnya adalah firmanAllah SWT, #5353 4.23 DEA 9203 Laga Cs Ki 
Ta “Dan Sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan 
Harun Kitab pembeda dan penerang serta pengajaran bagi orang-orang 
yang bertakwa.”? Salah satu kata untuk mengisyaratkan kitab Taurat yang 
disebutkan pada ayat ini adalah penerang. 

Adapun untuk kata KEY, bentuk wazannya adalah Jan! dan kata 
asalnya adalah Ja. Bentuk jamak dari kata Jadi ini adalah dai yang 
artinya adalah asal sesuatu, karena kitab Injil adalah asal dari bermacam- 

macam ilmu dan hukum. Makna “asal sesuatu? ini juga digunakan pada 
ungkapan: ale “1 a yang maksudnya adalah kedua orang tuanya, karena 
kedua orang tua adalah asal dari anak tersebut. Sedangkan makna lainnya 
adalah mengeluarkan, seperti pada ungkapan: :s44! iss, maksudnya aku 
mengeluarkan sesuatu. Dan jika makna ini dilekatkan pada kitab Injil maka 
maknanya adalah: Injil adalah tempat dikeluarkannya bermacam-macam ilmu 
dan hukum. Termasuk makna ini juga sebutan seorang anak atau keturunan 
dengan panggilan Yi, karena mereka dikeluarkan dari sesuatu. 

2 (Os. Al Anbiyaa' (21): 48). 
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Makna sebenarnya dari kata (J3! tersirat pada ungkapan: Air yang 

keluar dari mata air, yang dikeluarkan oleh bumi2. Lalu Allah SWT menyebut 

kitab yang diturunkan-Nya dengan sebutan kitab Injil, karena kitab tersebut 

dapat mengeluarkan pelajaran kebenaran dan penyelamatan seperti keluarnya 

air yang jernih dari mata air. 

Ada juga yang berpendapat bahwa asal kata JEN adalah Ja 

(menggunakan harakat fathah pada huruf jiim) yang artinya mata yang agak 

lebar. 

Pengambilan kata IE dari makna J3! adalah karena kitab Injil 

dapat memperluas wawasan umatnya dan menjadi cahaya bagi mereka. 

Dan ada juga yang berpendapat bahwa asal kata KE adalah dari 

Jet yang artinya saling berselisih. 

Pengambilan kata SI dari makna Jet3! adalah karena manusia 

saling berselisih mengenai isi dan kandungan dari kitab ini. 

Lalu Syamir meriwayatkan makna lain, yaitu J24 yang artinya 

mengerjakan dan membuat sesuatu. Dan ada juga yang berpendapat bahwa 

Injil adalah seluruh kitab yang ditulis dengan baris yang teratur. Kemudian 

ada pula yang berpendapat bahwa Taurat dan Injil diambil dari bahasa 

Suryaniyah. Dan dikatakan juga bahwa Injil berasal dari bahasa Suryaniyah 

Anglo Saxon. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ats-Tsa'labi. 

Al Jauhari mengatakan”, Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa 

dapat digunakan dalam bentuk mudzakkar ataupun mu 'annats. Jika 

digunakan dalam bentuk mu 'annats maka maksudnya adalah shahifah 

(lembaran) dan apabila digunakan dalam bentuk mudzakkar maka maksudnya 

adalah kitaab (kitab suci). 

Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Al Our'an dapat juga disebut 

2 Lihat: Kitab Al-Lisan, materi Jos. 

24 Lihat kitab Ash-shihaah (5/1826). 
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dengan Injil, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kisah permohonan Nabi 

Musa AS, beliau berkata, “Ya Tuhan-ku, aku melihat suatu kaum di lauh 

yang hafal isi kitab Injil di dada mereka. Jadikanlah mereka itu umatku 

ya Allah.” Lalu Allah menjawab, “Itu adalah umat Muhammad SAW” Yang 

dimaksud dengan Injil disini adalah Al Our'an. 

Lalu ada bacaan lain untuk kata HE yang dibaca oleh Al Hasan, 

yaitu: kata J,£Yf (menggunakan harakat fathah pada huruf alif). Sedangkan 

ulama lainnya membaca dengan menggunakan harakat kasrah, seperti pada 

kata HS 'Y!. Namun kedua kata ini adalah satu bentuk bahasa, kemungkinan 

besar bacaan yang menggunakan harakat fathah karena kata itu diambil 

dari bahasa asing yang digunakan dalam bahasa arab. Namun pendapat ini 

tidak dapat dibenarkan. 

Ketiga: FimanAllah SWT, sal ol Sei Int su Oaa J3 Os 

Mas 93 aje AN Ayah CLS TPT IyiS “Sebelum (Al Our 'an), 

menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furgaan. 

Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan 

memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai 

balasan (siksa).” Ibnu Faurak2 berpendapat bahwa ada kata yang 

tidak disebutkan setelah kata el pada ayat ini, perkiraan yang seharusnya 

adalah: “Menjadi petunjuk bagi Manna 1 yang bertagwa”. Dalilnya adalah 

firman Allah SWT, ma (aah Ad Ye 3 “Kitab ini 

2 Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (3/12). Namun 
bacaan ini tidak termasuk giraah sab 'ah yang mutawatir. 

2 Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Al Hasan bin Faurak. Ia adalah salah 
satu ulama dari madzhab Syafii yang bergerak diberbagai bidang, ilmu figih, ilmu 
ushul figih, ilmu kalam, dan lain-lain. Ia juga telah membuktikan keilmuannya dengan 
menuliskan beberapa buku yang masih dibaca dan dibahas sampai saat ini. Ibnu 
Faurak wafat pada tahun 406 Hijriyah. Lihat kitab Fath Al Mubin Fii Tabagaat Al 
Ushuuliyyiin (1/238). 
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fidak ada keraguan padanya: petunjuk bagi mereka yang bertagwa.” 

Ayat ini telah mengkhususkan keumuman yang disebutkan pada ayat di atas 

tadi. 

Adapun bentuk nashab pada kata ian adalah karena kata tersebut 

sebagai haal (keterangan). Dan maksud dari kata y87a! adalah Al 

Our'an?', seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. 

Firman Allah SWT: 

Uh Ta 5 NT ea AI 
OS GNI G3 Ae LI Ml O| 

“Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di 

bumi dan tidak (pula) di langit.” (Os. Aali “Imraan (31: 5) 

Didalam Al Our'an banyak sekali ayat-ayat seperti ini yang 

memberitahukan tentang Ilmu Allah SWT, yang mengetahui segala 

sesuatu, Maha Mengetahui segala sesuatu yang terkecil dan yang tersembunyi 

sekalipun. 

Allah SWT mengetahui apa yang dahulu pernah terjadi, Allah SWT 

mengetahui apa yang sekarang tengah terjadi, dan Allah SWT mengetahui 

apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 

Bagaimana mungkin Nabi Isa AS yang termasuk makhluk-Nya 

disejajarkan dengan Yang Maha Mengetahui? Apakah mungkin Nabi Isa AS 

seorang anak Tuhan? Apalagi dianggap Tuhan? Padahal Nabi Isa AS tidak 

mengetahui banyak hal seperti makhluk lainnya!. 

2! Ibnu Athiyah juga memilih pendapat ini, lalu ia juga menyebutkan pendapat lain 

yang dinukilkannya dari beberapa ulama ahli tafsir, yaitu: Al Furgan adalah segala 

sesuatu yang dapat memisahkan antara hak dan batil yang berkaitan dengan para 

makhluk. Lihat kitab Tafsir Ibnu Athiyah (3/13). 

(Tafsir PN Oleradoluln): ui 



Firman Allah: 

bi III AGS AT gatal li ya 
DASI 

“Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana 

dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) 

melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

(Os. Aali Imraan /3): 6) 

Untuk ayat ini, terdapat dua pembahasan: 

Pertama: Firman Allah SWT, 253i 3 15 3 ag Sal 32 “Dialah 
yang membentuk kamu dalam rahim.” Pada ayat ini Allah SWT 

memberitahukan manusia mengenai siapa yang membentuk mereka di 

dalam rahim-rahim ibu mereka, yaitu tidak lain adalah Sang Pencipta, Allah 

SWT. 

Kata ,&-39f adalah bentuk jamak dari e'!, yang diambil dari kata 
Za)! (kasih sayang), karena 3 (rahim) adalah tempat tumbuhnya buah 

cinta dan kasih sayang. 

Sedangkan kata 14-51 diambil dari 3). se (gambar) yang kata 
asalnya adalah tp yang artinya kecondongan??, karena gambar itu condong 

pada penyerupaan atau pembentukan yang sama. 

Ayat ini adalah pengagungan atas kekuasaan Allah SWT. Dan didalam 

ayat ini juga terdapat bantahan terhadap delegasi Najran yang beragama 

Nasrani, dan bahwa Nabi Isa AS juga termasuk makhluk yang dibentuk oleh 

Allah SWT. 

Lalu Allah SWT mengisyaratkan penjelasan mengenai pembentukan 

manusia pada surah Al Hajj dan surah Al Mu' minuun. Dan dijelaskan pula 

2 Lihat kitab Ash-Shihaah (2/716). 
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oleh Nabi SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, 

yang akan kami uraikan seluruhnya insya Allah pada pembahasan tafsir ayat 

tersebut. 

Dalam ayat ini juga terdapat bantahan terhadap ilmuwan biologi 

yang menyangka bahwa janin-janin tumbuh dengan sendirinya. Bantahan ini 

telah kami sampaikan secara mendetail pada pembahasan tafsir ayat-ayat 

tauhid?. Dan Muhammad bin Sanjar juga menyebutkan sebuah riwayat dalam 
kitabnya musnad Ibnu Sanjar, “Sesungguhnya Allah SWT menciptakan 

tulang keras dan tulang rawan pada janin dari air mani laki-laki, dan 

menciptakan kulit dan dagingnya dari air mani perempuan.” Ini adalah 

dalil yang sangat jelas sekali bahwa seorang anak itu dapat terbentuk dari 

gabungan air mani laki-laki dan air mani perempuan. 

Hal ini juga diterangkan secara jelas sekali pada firman Allah 

SWT, ti $$ us Kane Bf 2 ui “Hai manusia, sesungguhnya 

kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan.” 

Didalam kitab shahih muslim juga disebutkan sebuah hadits yang 

diriwayatkan dari Tsauban, didalam riwayat itu disebutkan: Seorang yang 

beragama Yahudi pernah bertanya kepada Nabi SAW, “Aku datang kepadamu 
untuk menanyakan sesuatu yang tidak diketahui oleh penduduk bumi kecuali 

oleh para Nabi dan beberapa orang saja..” Nabi SAW menjawab, “Aku 

akan mendengarkan dengan kedua telingaku.” Orang tersebut pun 

bertanya, “Aku datang kepadamu untuk bertanya mengenai janin.” Rasulullah 

SAW menjawab, 

EP HS ea G3 PA abad ang dat en su 

Si db LT YES HA HI Si dik sai 

2 Lihat kitab tafsir ini pada pembahasan surah Al Bagarah ayat 164. 
2 (Os. Al Hujuraat (49): 13). 
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“Air mani laki-laki (berwarna) putih, sedangkan air mani perempuan 

(berwarna) kunin), jika keduanya dipersatukan, maka dengan seizin 

Allah SWT akan terlahir seorang bayi laki-laki apabila air mani laki- 

laki lebih dominan, namun apabila mani perempuan lebih dominan maka 

dengan seizin Allah SWT yang akan terlahir adalah bayi perempuan.” 

Al hadits. Insya Allah kami akan menjelaskannya pada pembahasan di 

akhir surah Asy-Syuura. 

Kedua: Firman Allah SWT, 5x, “Sebagaimana dikehendaki- 

Nya.” Maksudnya mengenai rupawan atau buruk, hitam atau putih, tinggi 

atau pendek, sehat atau cacat, atau sifat-sifat lainnya yang dapat 

membahagiakan atau membuat kesedihan. 

Alkisah, bahwa suatu hari para penghapal Al Our'an sedang berkumpul 

di kediaman Ibrahim bin Adham? untuk menanyakan hadits yang dimilikinya, 

lalu Ibrahim berkata kepada mereka: “Aku tidak punya waktu untuk 

meriwayatkan hadits kepada kalian karena aku sedang sibuk memikirkan 

empat hal.” Laluia ditanya: “Apakah yang sedang engkau pikirkan?” Ibrahim 

menjawab, “Yang pertama, aku sedang berpikir mengenai hari penentuan 

takdir, dimana sebuah hadits gudsi menyebutkan: “Orang-orang ini akan 

31 HR. Muslim pada pembahasan tentang Haidh, bab: Sifat Air Mani yang Dimiliki 
oleh Laki-Laki dan Perempuan, serta penegasan bahwa janin diciptakan dari air 
mafii keduanya (1/252, hadits nomor 315). 

2 Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Adham bin Ishag. Ia adalah anak dari 
seorang raja Khurasan, namun Allah SWT menghendaki kebaikan untuk Ibrahim, 

yaitu dengan menanggalkan pakaian kebesarannya yang diberikan oleh ayahandanya, 
lalu Ibrahim memberikannya kepada salah satu penasehat ayahnya dan ditukar 
dengan jubah dan selimut, yang langsung ia kenakan. Kemudian Ibrahim mengikuti 
jejak orang-orang yang shaleh, hingga ia mendapatkan derajat yang tinggi. Ibrahim 
lah yang pernah mengatakan: “Kalau saja para raja mengetahui apa yang kita miliki 
(dari segala ilmu) maka pasti mereka akan memerangi kita dengan pedang mereka”. 
Lihat profil selengkapnya dalam kitab Jamharat Al Auliya” (21125). 
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masuk ke surga, Aku tidak peduli (siapapun yang Aku masukkan ke 

dalam surga). Dan orang-orang ini akan masuk ke neraka, Aku juga 

tidak peduli (siapapun yang Aku masukkan ke dalam neraka).' Aku jadi 

berpikir, pada bagian sisi manakah aku diletakkan pada saat itu. 

Yang kedua, aku sedang berpikir mengenai pembentukan diriku 

saat masih di dalam rahim, dimana malaikat sebagai perwakilan-Nya di 

rahim untuk membentuk diriku yang masih berupa janin bertanya kepada 

Allah SWT: Ya Allah, apakah orang ini akan dituliskan untuk berbahagia 

ataukah untuk bersedih?” Aku jadi berpikir, jawaban apakah yang 

diberikan kepada malaikat saat itu. 

Yang ketiga, aku sedang berpikir mengenai malaikat yang akan 

merenggut nyawaku nanti, dimana pada saat itu ia akan bertanya: “Ya Allah, 

apakah orang ini akan dimatikan secara kafir atau beriman?” Aku jadi 

berpikir, jawaban yang manakah yang diberikan untukku nanti. 

Dan yang keempat, aku sedang berpikir mengenai firman Allah SWT, 

Da ni al Iskial3 “Dan (Dikatakan kepada orang-orang kafir): 

“ Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, Hai 

orang-orang yang berbuat jahat ',” Aku jadi berpikir, akan berada di pihak 

manakah aku pada saat itu.” 

Firman Allah SWT, ASIJI 2 JI za | AJ Y “Tak ada Tuhan (yang 
berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.” Maksudnya tidak ada pencipta, tidak ada pembentuk, tidak ada 

yang dapat menghidupkan, melainkan hanya Allah SWT. Dan ini dalil yang 

sangat jelas sekali akan keesaan-Nya. Bagaimana mungkin orang-orang 

Nasrani dapat terlintas diakalnya bahwa Nabi Isa itu Tuhan yang dapat 

membentuk, padahal ia sendiri dibentuk. 

Adapun untuk makna dari kata va yang disebutkan pada ayat ini 

adalah: Yang Maha Perkasa, Yang tidak akan terkalahkan oleh apa dan siapa 

pun. Sedangkan untuk makna dari kata 4 £5Jf pada ayat ini adalah: Yang 

Na Al @urthubi 



Maha Bijaksana, entah itu dalam hal pembentukan, atau dalam hal pengaturan, 

atau dalam hal apapun. 

Firman Allah SWT: 

3 5 oat 3 21. 92 St 4 212 ah nh “3 aj AI Ga CS Tha Aa AN Heni GA! 30 
J3 st In nenen ta Pena bata. sae 

dng A33 L Oya ai Hp 3 AI LM Karaan P9 

. gu gn... 4 2 vm, . ». xx, & Dandan dl AT) lagt Ang Lag sala tania al Wi 
Ahn Lo 2... So. Ta. 

IV) SAI C3 5 yee G3 IS an UG Or al G 
Oi 

“Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Our'an) kepada kamu. Di 

antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah pokok-pokok 

isi Al Our'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun 

orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka 

mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk 

menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, 

padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. 

Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, “Kami beriman 

kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan 

kami.” Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) 

melainkan orang-orang yang berakal.” 

(Os. Aali Irraan (3): 7) 

Untuk ayat ini, terdapat sembilan pembahasan: 

Pertama: Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits?, dari Aisyah 

3 HR. Muslim pada pembahasan tentang Ilmu, bab: Larangan untuk Mengikuti 
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RA, ia berkata, Rasulullah SAW pernah membaca ayat, 

ke 
. .t aa .» 5 

Sa n An II Ula 2. an 

B3 as 3 sa AG sp & 13 sya ea 
AN 

“Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Our 'an) kepada kamu. Di 

antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah pokok-pokok isi 

Al Our'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang- 

orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka 

mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan 

fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang 

mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang 

mendalam ilmunya berkata, “Kami beriman kepada ayat-ayat yang 

mutasyabihat, semuanya itu dari isi Tuhan kami.' Dan tidak dapat 

mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang 

berakal.” Lalu Rasulullah SAW berkata, 

OA 3.09 £ Date Nia TE 30 an.” 3 oom 

Bie di aa II IS yh ata el La Oya Up 3 bal 

“Apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat 

mutasyabihat maka mereka itulah yang dimaksudkan oleh Allah 

(dengan orang-orang yang sesat), maka berhati-hatilah kamu terhadap 

mereka.” 

Abu Ghalib pernah berkisah: Aku pernah melakukan perjalanan dengan 

berjalan kaki, bersama Abu Umamah yang mengendarai seekor keledai 

Ayat-Ayat yang Mutasyabihat dan Peringatan untuk Pee yang 

Mengikutinya (4/2053, hadits nomor 2665). 
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miliknya. Lalu sampailah kami di Masjid Damaskus untuk beristirahat, namun 

ketika kami sedang duduk-duduk di tangga Masjid kami melihat beberapa 

kepala yang terpenggal yang dipancang di sisi Masjid. Kemudian Abu Umamah 

bertanya kepada orang-orang disana: “Kepala-kepala siapakah ini?” Mereka 

menjawab, “Ini adalah kepala-kepala kaum Khawarij yang didatangkan 

dari negeri Irak” Lalu Abu Umamah berkata, “Mereka lah yang akan 

menyerupai hewan anjing di neraka nanti (ia mengucapkannya hingga tiga 

kali). Kesejahteraan semoga selalu dilimpahkan kepada orang-orang yang 

membunuh mereka (ia lagi-lagi mengucapkannya hingga tiga kali).” 

Kemudian Abu Umamah tiba-tiba menangis. Aku pun bertanya 

kepadanya: “Wahai Abu Umamah, apa yang menyebabkan engkau menangis?” 

ja menjawab, “Aku sangat menyayangkan kejadian ini. Mereka dahulu adalah 

orang-orang Islam dan mengikuti ajaran Islam, namun mereka keluar dari 

agama dan ajaran Islam.” Lalu ia pun membaca ayat, &Ciz Ja c ai . 

A3. ba aa Ku SSI “Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al 

Our 'an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang 

muhkamoat..” hingga akhir ayat ini. Kemudian ia juga membaca ayat, 

cabai Pai Ca IMEI 15 AISI “Dan janganlah 
kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih 

2234 sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. 

Kemudian aku pun bertanya: “Apakah mereka itu yang dimaksudkan 

ayat ini?” Ia menjawab, “Ya, benar.” Lalu aku bertanya lagi: “Apakah yang 

engkau katakan ini dari pendapatmu sendiri atau engkau mendengarnya 

dari Rasulullah SAW?” ia menjawab, “(Apabila ini hanya pendapatku saja) 

maka aku sudah terlalu berani, dan aku tidak akan seberani itu. Aku 

mendengarnya dari Rasulullah SAW bukan hanya sekali, atau dua kali, atau 

tiga kali, atau empat kali, atau lima kali, atau enam kali, atau tujuh kali..” lalu 

Abu Umamah menutup telinganya dengan jari-jarinya, dan ia menegaskan: 

38 (Os. Aali “Imraan (3): 105). 
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“(Apabila ini hanya pendapatku saja) maka aku lebih baik diam saja.” (ia 

lagi-lagi mengucapkannya hingga tiga kali). 

Kemudian ia meriwayatkan: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 

bersabda, “Bani Israil terpecah hingga tujuh puluh satu kelompok, salah 

satu dari kelompok itu akan masuk surga, sedangkan yang lainnya akan 

masuk neraka. Adapun umat ini bertambah satu kelompok lagi 

dibandingkan mereka (tujuh puluh dua), salah satu dari kelompok (umat 

Islam) akan masuk surga, sedangkan yang lainnya akan masuk 

neraka.” 

Kedua: Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari ayat- 

ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Jabir bin Abdullah berpendapat 

bahwa ayat-ayat yang muhkamat adalah ayat-ayat yang diketahui pen- 

takwil-annya, dipahami makna dan tafsirnya. Sedangkan ayat-ayat yang 

mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tidak boleh diusik oleh siapapun, karena 

penafsiran dan pen-takwil-annya hak prerogratif hanya milik Allah SWT. 

Pendapat seperti ini juga disiratkan oleh Asy-Sya”bi, Sufyan Ats-Tsauri, dan 

ulama-ulama lainnya. Beberapa dari mereka menjabarkan tentang contoh ayat- 

ayat mutasyabihat adalah: Waktu yang pasti akan terjadinya hari kiamat, 

keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal, keluarnya Nabi Isa, atau 

penafsiran huruf-huruf yang terpenggal pada awal-awal surah. 

Saya (Al Ourthubi) katakan bahwa pendapat ini adalah pendapat 

yang paling tepat untuk makna ayat-ayat mutasyabihat. Dan kami juga telah 

menyebutkan pada pembahasan awal surah Al Bagarah sebuah riwayat dari 

3 Hadits dengan lafazh yang hampir sama juga diriwayatkan oleh Abu Daud pada 
pembahasan tentang Sunnah, bab: Penjelasan Sunnah (4/197-198), juga At-Tirmidzi 
pada pembahasan tentang Iman, Bab: Hadits tentang perpecahan yang terjadi pada 

ummat ini (5/25), dan juga Ibnu Majah pada pembahasan tentang Fitnah, bab: 
Perpecahan pada Setiap Ummat (2/1321-1322). 
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Rabi' bin Khaitsam bahwa Allah SWT yang menurunkan Al Our'an ini, dan 

Allah SWT pula yang berkompeten untuk memberikan ilmu ana sesuai 

kehendak-Nya. 

Lalu pendapat lainnya disampaikan oleh Abu Utsman, ia mengatakan 

bahwa ayat-ayat muhkamat terdapat pada surah Al Fatihah, karena 

shalat menjadi tidak sah tanpa membaca surah tersebut. Sedangkan 

Muhammad bin Fadhil berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat- 

ayat muhkamat adalah surah Al Ikhlas, karena yang disebutkan pada surah 

tersebut hanyalah mengenai ketauhidan saja. Lalu ada juga yang berpendapat 

bahwa seluruh isi Al Our'an itu adalah ayat-ayat muhkamat, karena Allah 

SWT berfirman: 4x315 Ca SS “(Inilah) Kitab yang ayat-ayat-Nya 

disusun dengan rapi.”? Dan ada juga yang berpendapat bahwa seluruh 

isi Al Our'an itu adalah ayat-ayat mutasyabihat, karena Allah SWT 

berfirman: Ya15 US usil piST JSI “Allah telah menurunkan 
perkataan yang paling baik (yaitu) Al Our 'an yang serupa (mutu ayat- 

ayatnya).”" 

Saya (Al Ourthubi) katakan, Kedua pendapat ini tidak dapat 

dibenarkan, karena makna kedua ayat tersebut berbeda dengan maksud yang 

diinginkan. Yang dimaksud dari firman Allah SWT, Asi 2521 6.5 
“(Inilah) Kitab yang ayat-ayatNya disusun dengan rap?” adalah tata letak 

dan susunannya, dan juga pernyataan bahwa Al Our'an itu memang benar- 

benar diturunkan oleh Allah SWT. Sedangkan yang dimaksud dari firman 

Allah SWT, Ups CS asal sea Us “| “Allah telah menurunkan 

perkataan yang paling baik (yaitu) Al Our 'an yang serupa (mutu ayat- 

ayatnya)” maksudnya ayat-ayatnya sama dalam kualitas dan saling 

membenarkan satu sama lain. Adapun firman Allah SWT, 2.124: TG “Ada 
ayat-ayat yang muhkamaat” dan firman Allah SWT, Lagpiba 35 “Dan 

3 (Os. Huud (111: 1) 

3 (Os. Az-Zumar (39): 23). 
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yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat.” Kedua firman ini sama sekali tidak 

ada kaitannya dengan kedua makna ayat diatas. Ayat-ayat mutasyabihat 

yang dimaksud pada firman ini adalah dari segi kemungkinan-kemungkinan 

dan keserupaan-keserupaan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT 

yang menerangkan ucapan ummat Nabi MusaAS, Kake A13 AI | “Karena 

Sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami.” Maksudnya masih 

berkemungkinan segala macam bentuk sapi. 

Sedangkan yang dimaksudkan dengan ayat-ayat muhkamat adalah 

kebalikan dari makna itu, maksudnya ayat-ayat yang tidak samar sama sekali, 

ayat-ayat yang tidak berkemungkinan memiliki makna lainnya, kecuali hanya 

satu bentuk saja. 

Dikatakan bahwa ayat-ayat mutasyabih itu adalah yang memiliki banyak 

kemungkinan maknanya, namun apabila makna-makna itu telah dikurangi 

seluruhnya hingga menjadi tinggal satu makna saja, maka ayat yang tadinya 

mutasyabihat itu pun telah menjadi muhkamat. Dengan kata lain ayat-ayat 

mutasyabihat adalah ranting-ranting sebuah pohon, sedangkan ayat-ayat 

muhkamat adalah suatu cabang yang telah dihilangkan ranting-rantingnya. 

Ibnu Abbas mengatakan?”: bahwa ayat-ayat muhkamat adalah firman 

Allah SWT pada surah Al An'aam 

"Har .. ., .. da - . 3,5) arts -, 5 Sana Ta ae 3 

Yo CN gag CA ol VI La ag 3 Jl TS J3 

21, 2... Dina Jae at Oo anna P3 ea , Lab R2 

ab 2 his V9 al jp YA gs) Ly. aa, Iakeas 

he 

Lg KA IS SL IT 5 di TES G3 TI G3 Ui 
2 PN Sa 

gia Ab 

38 (Os. Al Bagarah (2J: 70). 

39 Atsar dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam kitab /'rab Al Our 'an 

(1/344), dan disebutkan pula oleh Ibnu Athiyah dalam kitab Al Muharrir Al Wajiz 

(3/17), dan juga disebutkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Jami' Al Bayan (3/ 

114). 
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“Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh 

Tuhanmu, yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, 

berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu 

membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan 

memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu 

mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di 

antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh 

Jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu 

(sebab) yang benar'. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu 

kepadamu supaya kamu memahami (nya).”" Dan dua ayat selanjutnya. 

Juga firman Allah SWT pada surah Al Israa ': 

-,3 Aa Ha ne Ba aa Tt . », -. 0. 3 25” Ka an CAN saga 3 Yi ass Muh 133 

S3 Li 33 La 5 Tata Ya SS Las 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 

sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua- 

duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali- 

kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' 

dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang mulia.” 

Ibnu Athiyah mengomentari?: Menurutku, ini adalah contoh-contoh 

yang diberikan Ibnu Abbas untuk ayat-ayat muhkamat. Karena setelah itu 

Ibnu Abbas juga mengatakan, bahwa ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat 

penasakh, ayat-ayat yang menetapkan pengharaman, ayat-ayat yang 

“ (Os. Al An'aam (6): 151). 

“4 (Os. Al Israa' (17): 23). 

2 Lihat kitab Tafsir Ibnu Athiyah (3/18). 
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menetapkan kewajiban, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa 

saja yang harus diimani dan harus dilakukan. Sedangkan ayat-ayat 

mutasyabihat adalah ayat-ayat yang telah dinasakh, ayat-ayat mugaddam 

dan muakhkhar beserta contoh-contohnya dan pembagiannya, serta ayat- 

ayat yang menjelaskan tentang apa saja yang harus diimani namun tidak 

harus dilakukan. 

Pendapat dari Ibnu Mas'ud dan beberapa ulama lainnya menyebutkan: 

Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat penasakh, sedangkan ayat-ayat 

mutasyabihat adalah ayat-ayat yang telah dinasakh. Pendapat ini juga diikuti 

oleh Oatadah, Rabi', Adh-Dhahhak". . 

Lalu Muhammad bin Ja'far bin Zubair berpendapat: Ayat-ayat 

muhkamat adalah ayat-ayat yang menyebutkan hujjah ke-Tuhan-an, 

perlindungan terhadap hamba-hamba-Nya, penolakan terhadap kebatilan dan 

para musuh Allah. Ayat-ayat ini tidak memiliki makna lain ataupun pengalihan 

kepada makna lain atas apa yang telah ditetapkan. Sedangkan ayat-ayat 

mutasyabihat adalah memiliki makna lain ataupun pengalihan kepada makna 

lain ataupun penafsiran lain, yang tujuannya adalah untuk memberi cobaan 

kepada hamba-hamba-Nya. Pendapat ini juga disampaikan oleh Mujahid 

dan Ibnu Ishag. 

Ibnu Athiyah mengomentari'?: Ini adalah pendapat paling baik 

mengenai ayat ini. 

Berbeda dengan pendapat yang dipilih oleh An-Nuhas, ia mengatakan": 

Pendapat yang paling baik mengenai ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat 

mutasyabihat adalah bahwa ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang 

8 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab Al Muharrir Al Wajiz (3! 
18). 

4 Lihat kitab I'rab Al Our an (1/345), dan kitab Al Muharrir Al Wajiz (3/18). 

45 Lihat kitab Tafsir Ibnu Athiyah (3/18). 

“6 Lihat kitab Ma'aani Al Our'an (1/346). 
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berdiri sendiri dan tidak membutuhkan ayat lainnya, seperti firman Allah SWT, 

Pi | Naik 4 XS 33 “Dan tidak ada seorangpun yang setara area 

Dia.”" atau seperti firman Allah SWT, Eu J3 Gs3 06 2 sus G5 

SAN 3 “Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang 

yang bertobat, beriman, beramal shalih, kemudian tetap di jalan yang 

benar” 

Sedangkan contoh ayat-ayat mutasyabihat adalah firman Allah SWT, 

er SA Ta ITO | “Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa 

semuanya.” Ayat ini membutuhkan penjelasan lain, yaitu firman Allah 

SWT, LG si 2G ab “Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi 

orang yang bertobat.””' Dan penjelasan lainnya pada firman Allah SWT, 

Ag Ia Ol ai Yi ol “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni 

dosa syirik.” 

Saya (Al Ourthubi) katakan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan 

oleh An-Nuhas adalah penjelasan dari pendapat yang disampaikan oleh Ibnu 

Athiyah. Karena kata muhkamat sendiri adalah kata objek dari ahkama yang 

maknanya adalah teratur, dan tidak ada yang menyangkal bahwa sesuatu yang 

telah jelas maknanya itu tidak diragukan dan tidak rumit, dan suatu kalimat 

akan menjadi jelas maknanya karena kejelasan kata-katanya dan keteraturan 

susunannya. Namun, ketika salah satu dari dua hal tersebut terganggu maka 

terjadilah kerumitan dan tasyabuh (berkemungkinan memiliki makna lain). 

Wallahu a'lam. 

Ibnu Khuwaizimandad mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyabih 

itu memiliki beberapa bentuk, dan adapun yang berkaitan dengan hukum 

47 (Os. Al Ikhlash (1127: 4). 

4 (Os. Thaahaa (20): 82). 
“ (Os. Az-Zumar (391: 53). 
50 (Os. Thaahaa (20): 82). 

51 (Os. An-Nisaa”'a' (4): 48). 
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adalah ayat-ayat yang masih diperdebatkan oleh para ulama ayat yang 

mana menasakh yang mana. Contohnya adalah pendapat dari Ali dan Ibnu 

Abbas mengenai masa iddah bagi orang yang hamil yang ditinggal wafat 

oleh suaminya, menurut mereka kedua wanita seperti ini harus menjalani masa 

iddah yang terlama diantara dua masa iddah itu (apabila usia kehamilannya 

baru tiga bulan maka masa iddahnya selesai setelah ia melahirkan, namun 

apabila usia kehamilannya sudah mencapai delapan bulan maka masa iddah 

yang digunakan adalah masa iddah wafat). Sedangkan menurut Umar, 

Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, dan ulama-ulama lainnya, wanita tersebut 

hanya harus menjalani masa iddahnya hingga ia melahirkan. Para ulama yang 

disebutkan terakhir juga menambahkan: ayat yang menerangkan iddah 

wanita hamil? telah menasakh ayat yang menerangkan iddah selama empat 

bulan sepuluh hari. Berbeda dengan pendapat Ibnu Abbas dan Ali, mereka 

berdua tidak memandang ada hukum nasakh pada kedua ayat tersebut. 

Contoh lainnya adalah seperti perbedaan pendapat para ulama mengenai 

wasiat untuk para ahli waris, apakah ayat wasiat telah dinasakh oleh ayat 

mawarits ataukah tidak? 

Dan bentuk lainnya dari ayat-ayat mutasyabihat adalah apabila ada 

duaayat yang bersinggungan tidak diketahui mana yang harus lebih diunggulkan, 

dikarenakan tidak diketahui adanya hukum nasakh atau tidak ditemukan 

syarat-syarat dari hukum nasakh pan kedua ayat itu. Contohnya adalah firman 

Allah SWT, A3 In Le S Ar “Dan dihalalkan bagi kamu selain 

yang demikian.” Ayat ini menunjukkan bahwa memperistri dua wanita dari 

hamba sahaya yang keduanya masih terikat kerabat itu dibolehkan. Sedangkan 

52 Yang dimaksud oleh pain Uma ini adalah firman Allah SWT yang menyebutkan: 

Sea Gambag O 3 HA JAE, “Dan perempuan-perempuan yang hamil, 

waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (Os. 

Ath-Thalag (65): 4). 

3 (Os. An-Nisaa' (4J: 24). 
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hal ini dilarang dalam firman Allah SWT, Yj FI Maan lg 
Gila 35 & “Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan 

yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.” 

Termasuk bentuk lain dari mutasyabihat adalah apabila ada dua 

hadits atau dua giyas yang bersinggungan tidak diketahui mana salah 

satunya yang harus lebih diunggulkan”. 

 Itusemua diantara contoh ayat-ayat mutasyabih, sedangkan yang tidak 
termasuk ayat-ayat mutasyabih adalah: Membaca suatu ayat dengan dua 

bentuk bacaan yang sama-sama mutawatir, atau apabila suatu ayat masih 

mujmal (global) atau masih berkemungkinan memiliki makna lainnya yang 

mengharuskan adanya penafsiran, ini juga tidak termasuk ayat-ayat 

mutasyabih, karena yang diwajibkan adalah mengerjakannya sekedar apa 

yang dimaksudkan dari kata itu atau dari dua makna sekaligus, karena kedua 

bacaan itu seperti dua ayat yang berlainan yang wajib untak dilakukan kedua- 

duanya. Contohnya adalah bacaan: KI TJ kai Na Aa umat 
“Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata 

kaki.” Ada yang membaca huruf Jaam pada kata aa dengan 
menggunakan harakat fathah, dan ada juga yang membacanya dengan 
menggunakan harakat kasrah. Insya Allah hal ini akan kami bahas secara 

mendetail pada surah Al Maa'idah. 

“4 (Os. An-Nisaa' (4): 23). 

'$ Sebelum ini kami telah menjelaskan perbedaan antara dua dalil yang 
bersinggungan dan dua dalil yang bertentangan pada pembahasan ayat wasiat dan 
ayat masa iddah bagi orang yang ditinggal wafat oleh suaminya. Sedangkan 
mengenai pembahasan tentang memperistri dua wanita hamba sahaya yang masih 
memiliki ikatan persaudaraan insya Allah akan kami bahas pada tafsir surah An- 
Nisaa. 

“6 (Os. Al Maa'idah (SJ: 6). 

La 
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Ketiga: Imam Bukhari meriwayatkan”, dari Sa'id bim Jubair, ia 

berkata, Seorang laki-laki pernah berkata kepada Ibnu Abbas": “Aku 

menemukan beberapa ayat Al Gur'an yang menurutku sedikit 

bersinggungan.” Lalu Ibnu Abbas bertanya: “Ayat apa yang engkau 

maksudkan?” laki-laki tersebut menjawab, “Misalnya pada firman Allah 

SWT, dl Ia Padi AAS IG pa pal Gp “Apabila 

sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara 

mereka pada hari itu, dem tidak ada pula mereka saling bertanya.” 

Dengan firman Allah SWT, 2/5 La pan JP Ijo aa SS “Seheihagian 
dari mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah- 

bantahan. (ayat pertama menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti 

ana sedangkan pada ayat kedua 

amtah-baritahan). Lalupada firman Allah SWT, 

Ea BD ya Y, “Dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari 

Allah) sesuatu kejadiampum.”" Bersinggungan dengan firman Allah SWT, 

KP AB ol Uya IS “Kemudian tiadalah 
Jimah mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah 

kami mempersekutukam Allah.” Pada ayat ini mereka telah 

menyembunyikan kebenaran dari Allah SWT. Kemudian para surah 

An-Naazi'aat disebutkan: Mn. 3 Ba : : Ae Si gak 
ara 

1g In 35 9D YP Fa Lg aja, DL 3 aa “Apakah 

51 HR. Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir, bab: Tafsir surah As-Sajdah. 

Lihat kitab Fathul Bari (18/179). 

2 Laki-laki tersebut bernama Nafi” bin Al Azrag, yang kemudianmenjadi pimpinan 

golongan Al Azaarigah dari kaum khawarij. Ia:sering sekali mengikuti (pengajaran 

dari Ibnu Abbas dan bertanya-tanya kepadanya di kota Makkah, namun 'ia juga 

acap kali menentangnya. 

2 (Os. Al Mu minumn (231: 101). 

2 (Os. Shaffaat (37): 27). 

S1 (9s. An-Nisaa' (4): 42). 

2 (Os. Al An'aam (6): 23). 



(penciptaan) kamu lebih sulit penciptaannya daripada (penciptaan) 

langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya lalu 

menyempurnakannya. Dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan 

menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu 

dihamparkan-Nya.”8 Pada ayat ini terdapat dalil bahwa bumi itu 

diciptakan sesudah penciptaan langit. Namun kemudian pada surah Fushshilat 

disebutkan firman Allah SWT: 

— 

# 

“Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi 

dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang 

bersifat) demikian itulah Tuhan semesta alam. Dan Dia menciptakan di 

bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya 

dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya 

dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang 

yang bertanya. Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih 

merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: 

“Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau 

terpaksa'. Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati?” 

Pada ayat ini ditunjukkan bahwa penciptaan bumi itu lebih awal daripada 

penciptaan langit. Lalu Allah SWT juga berfirman: (5-3 yi£ Ail CE 

8 (Os. An-Naazi'aat (79): 27-30). 

s8 (Os. Fushshilaat (41J: 9-11). 
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“Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”“ Lalu pada ayat 

lain disebutkan: Kes Kaa X1 563 “Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana.” Lalu pada ayat lain juga disebutkan: Par WA AN 063 

“Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Bentuk kalimat yang 

digunakan pada ketiga ayat ini adalah bentuk lampau (dengan menggunakan 

kata 563), seakan-akan Allah SWT telah berlalu.” 

Kemudian Ibnu Abbas menjawab, Firman Allah SWT 

yang menyebutkan: .T, selasa Y5 Jaya Pn OLS S5, asli d an 1S 

- “Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di 

antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.” 

Ini terjadi ketika sangkakala pertama ditiupkan, pada saat itu seluruh 

makhluk yang ada di langit ataupun di bumi dimatikan, kecuali siapa saja yang 

dikehendaki Allah$?, dan mereka tidak saling kenal mengenal walaupun 

sewaktu hidup di bumi mereka bersaudara, dan mereka juga tidak berbantah- 

bantahan. Kemudian setelah itu ditiupkanlah sangkakala yang terakhir, barulah 

pada saat itu mereka berbantah-bantahan. 

Adapun maksud dari firman Allah SWT yang menyebutkan: 

Opa (SL “Tiadalah kami mempersekutukan Allah.” 

Eno S5 PKI Y “Dan mereka tidak dapat menyembunyikan 

(dari Allah) sesuatu kejadianpun.” Adalah: Sesungguhnya Allah SWT 

mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang ikhlas beramal, lalu ketika orang- 

orang yang mempersekutukan Allah mengetahui hal ini mereka beramai-ramai 

mengatakan, marilah kita mengatakan bahwa kita tidak mempersekutukan 

Allah. Kemudian Allah mengunci mulut-mulut mereka, dan menyuruh 

tangan-tangan dan kaki-kaki mereka untuk menyampaikan apa yang 

5s (Os. Al Fath (48): 14). 

$$ (Os. Al Fath (48): 7). 

5? (Os. An-Nisaa' (41: 134). 

$ Diambil dari surah Az-Zumar (391: 68. 
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telah mereka perbuat”, setelah itu barulah mereka mengetahui bahwa 

mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu apapun dari Allah SWT, dan 

berharap andai saja mereka mau beriman ketika masih hidup di dunia. 

Adapun mengenai penciptaan langit dan bumi, pertama yang 

diciptakan oleh Allah SWT adalah bumi, penciptaan itu menghabiskan 

waktu selama dua masa”. Lalu setelah itu Allah berkehendak untuk 

menciptakan langit, dan dijadikanlah langit sebanyak tujuh lapis'' selama dua 

masa??, Kemudian setelah itu Allah SWT menghamparkan bumi, dan Ia 

memancarkan mata air serta menumbuhkan tetumbuhan darinya”, lalu 

menciptakan juga gunung-gunung, bukit-bukit, pepohonan, dan segala isinya 

selama dua masa lainnya. Dua masa inilah yang dimaksud dari ayat: 

Wp5 353 LS pp “Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.” Hingga 
keseluruhan penciptaan bumi menjadi empat masa'', dan penciptaan 

langit dua masa diantaranya. 

Sedangkan makna dari firman Allah SWT yang menyebutkan: 

K3 oi AI M5, “Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” Atau ayat lainnya dengan bentuk yang sama, maknanya adalah: 

Allah SWT memberitahukan kepada manusia bahwa Allah dari zaman azali 

sudah seperti itu, hingga sekarang pun masih seperti itu, dan hingga selama- 

lamanya akan seperti itu. Allah SWT apabila bermaksud menjelaskan 

sesuatu maka pasti akan tepat disasarannya! Camkanlah! Bahwa isi Al 

Our'an tidak ada yang berbeda-beda, karena semuanya berasal dari Allah 

semata. 

“ Diambil dari surah Yaasiin (36) ayat 65. 

7 Diambil dari surah Fushshilat (41) ayat 9. 

1 Diambil dari surah Al Bagarah (2) ayat 29. 

2 Diambil dari surah Fushshilat (41) ayat 12. 

3 Diambil dari surah An-Naazi'aat (79J ayat 31. 

7 Diambil dari surah Fushshilat (41) ayat 10. 
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28 Lo...t 

Keempat: Firman Allah 2 Gagaaain 3 “Dan yang lain fayat- 

ayat) mutasyaabihaat.” Kata "5 # pada ayat ini tidak dapat di-tashrif-kan 

(tidak menggunakan kaidah He arab yang biasa), karena kata ini tidak 

menggunakan alif laam yang seharusnya dibawa oleh bentuk kata sifat 

sepertinya dan seperti juga kata-kata lainnya semisal pa dan SALA. Oleh 

karena itu, ketika kata ini disebutkan tidak seperti biasanya, yang pada saat 

ini adalah tanpa menggunakan alif laam, maka kata ini tidak dapat di-tashrif- 

kan. 

Berbeda dengan alasan ketidak pen-tashrif-annya yang dikemukakan 

oleh Abu Ubaid, ia mengatakan, bahwa penyebabnya adalah karena 

bentuk tunggal dari kata tersebut tidak dapat di-tashrif-kan, entah itu dalam 

bentuk kata ma 'rifah ataupun nakirah. 

Namun hal ini dibantah oleh Al Mubarrad, ia mengatakan, bahwa 

jika demikian, maka kata yang lain pun tidak dapat di-tashrif-kan, seperti 

misalnya kata -25 dan “»ilas. 

LaluAl Kisa'i menimpalinya: Kedua kata itu memang tidak dapat di- 

tashrif-kan, karena kedua kata itu termasuk kata sifat. Namun lagi-lagi 

dibantah oleh Al Mubarrad, ia mengatakan, Lalu bagaimana dengan kata 13 

dan ak, padahal kedua kata ini juga termasuk kata sifat, namun tetap dapat 

di-tashrif-kan, mengapa tidak dengan kata sai 

Sibawaih pun turut mengemukakan pendapatnya, ia mengatakan, kata 

2 padaayatini tidak mungkin memiliki aliflaam yang kemudian dihilangkan, 

karena jika demikian maka kata itu akan menjadi bentuk ma 'rifah. Bukankah 

para ulama bersepakat bahwa kata "2. akan selalu ma 'ifah jika dihilangkan 

alif laamnya dari 'px.J!, dan begitu juga dengan kata Aa Jika dihilangkan 

alif laamnya dari Ih Maka begitu juga dengan kata ”£ 21 pada ayat ini, 

jika sebenarnya ia memiliki alif laam, dan lalu ditienakan, maka kata ini 

termasuk bentuk ma'rifah, padahal Allah SWT telah mendeskripsikannya 

sebagai nakirah. 

Nani Al Ourthubi 



.. Kelima: Firman Allah SWT, 1425 4 55455 Ai mms opal UG 
4 “Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada 

kesesatan maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang 

mutasyabihat.” Kata Gaal pada firman ini berada pada posisi 
2 3 £ 

mubtada' yang seharusnya marfu ', adapun khabarnya adalah 5 15. 

Kata & sendiri maknanya adalah kecondongan, jika kata ini 

dilekatkan pada mentari maka maknanya hari telah sore, sedangkan jika 

dilekatkan pada indera penglihatan maka maknanya seseorang yang 

memiliki mata yang jereng. Dan terkadang kata ini digunakan juga untuk 

makna keluar dari maksud yang diinginkan, contohnya adalah firman 

Allah SWT, 4133 1 £1 1215 UB “Maka tatkala mereka berpaling (dari 
kebenaran), Allah memalingkan hati mereka.” | 

Kecondongan pada kesesatan yang dimaksud oleh ayat pembahasan 

bab ini adalah untuk umum, walaupun isyarat yang ditunjukkan pada saat 

ayat ini diturunkan adalah kepada orang-orang Nasrani Najran, namun 

maksudnya adalah untuk seluruh golongan, entah itu orang kafir, ataupun 

orang Zindig, orang yang sesat, ataupun orang yang mengikuti bid'ah. 

Namun Oatadah dalam menafsirkan ayat ini, maksudnya mengenai 

firman Allah SWT, S5 up 33 d call WP “Adapun orang-orang yang 

dalam hatinya condong kepada kesesatan” ia mengatakan, bahwa apabila 

yang dimaksud oleh ayat ini bukanlah golongan Haruriyah's, dan golongan- 

golongan dari khawarij lainnya, maka saya tidak tahu lagi siapakah yang 

dimaksudkan. 

3 (OS. Ash-Shaff (61): 5). 

7 Haruriyah ini adalah salah satu nama golongan dari golongan-golongan yang 
ada di kalangan Khawarij. Golongan ini disebut demikian karena ketika mereka 
memprotes Ali pada perang shiffin mereka mengundurkan diri dari pembela Ali 
dan berkumpul di suatu tempat yang bernama Harura, maka dinamakanlah mereka 
sebagai golongan Haruriyah. Lihat kitab / tigadat firag Al Muslimin wa Al Musyrikin 

(hal.51). 
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Saya (Al Ourthubi) katakan, “Tafsir ini telah kami sampaikan, 

yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Umamah secara marfu ',” semoga telah 

mencukupi. 

55 
Keenam: Ant Akang aa Wal Ma 1013 C Dyah “Maka 

mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk 

menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya.” Guru kami, syeikh 

Abu Al Abbas pernah berkata, “Orang-orang yang mengikuti ayat-ayat 

mutasyabihat tidak bermaksud untuk mengikutinya atau mengumpulkannya 

kecuali untuk menyesatkan orang-orang yang awam dan membuat keragu- 

raguan mengenai Al Our'an, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang 

Zindig dan Garamithah'7. 

Atau juga bermaksud untuk mempercayai bentuk yang disebutkan pada 

ayat-ayat mutasyabihat seperti bentuk yang sama dengan manusia, 

sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mujasimah yang 

mengumpulkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang menyebutkan tentang 

fenomena jismiyah ke-Tuhan-an, hingga mereka berkeyakinan bahwa 

Tuhan itu memiliki jism (tubuh) yang terbentuk dari anggota tubuh ataupun 

gambaran yang memiliki wajah, mata, tangan, kaki, jari jemari, dan lain 

sebagainya. Allah SWT Maha Tinggi dan Maha Suci dari apa yang telah 

mereka pikirkan dan ucapkan! 

7 Oaramithah ini adalah para pengikut Hamdan Al Oaramithi. Hamdan ini adalah 
seorang yang tertutup yang diajak oleh salah satu penyeru ilmu kebatinan untuk 
mengikuti kepercayaan mereka, lalu ia menerima ajakan itu, dan ia pun menyerukan 
kepercayaannya kepada orang lain. Hingga akhirnya banyak sekali pengikut yang 

mengikuti jejak kesesatannya. Mereka selalu berkumpul untuk melakukan kejahatan, 
dan diantara kejahatan yang mereka lakukan adalah menghadang orang-orang yang 
ingin melaksanakan ibadah haji, lalu merampok dan membunuh mereka, dan mereka 
juga pernah ingin menghancurkan kota Makkah, namun alhamdulillah perbuatan 
mereka dicegah oleh Allah SWT, dan mereka pun akhirnya diperangi dan dibunuh. 
Lihat kitab / tigadat firag Al Muslimin wa Al Musyrikin (hal.122). 
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Atau juga maksud dari mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat ini untuk 

memperjelas maknanya atau membuat pentakwilannya. Atau juga seperti yang 

dilakukan oleh Shabigh yang dirasa oleh Umar sudah terlalu banyak bertanya 

mengenai ayat-ayat seperti ini”. 

Maka reaksi atau hukuman yang diberikan pun harus sesuai dengan 

maksud dan tujuan orang-orang yang mengikutinya itu. Apabila yang diinginkan 

adalah maksud yang pertama (maksudnya untuk menyesatkan orang lain atau 

membuat keragu-raguan terhadap Al Our'an), maka para ulama bersepakat 

bahwa mereka telah kafir, dan hukumannya adalah hukuman mati tanpa harus 

dimintai pertaubatan. 

Adapun jika yang diinginkan adalah maksud yang kedua (maksudnya 

untuk mempercayai fenomena bentuk tubuh pada Tuhan), maka pendapat 

yang diunggulkan dari para ulama adalah bahwa mereka telah kafir, karena 

tidak ada bedanya antara mereka dengan para penyembah berhala ataupun 

patung-patung. Namun sebelum dihukum seperti orang yang telah murtad 

dari agama Islam, mereka.terlebih dahulu dimintai untuk bertaubat, jika mereka 

mau bertaubat maka hukuman akan ditiadakan, namun jika tidak, maka mereka 
telah dianggap murtad. 

Dan untuk yang ketiga, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum 

pembolehannya, karena mereka juga berbeda pendapat mengenai hukum 

pembolehan pentakwilan ayat-ayat mutasyabihat ini. Tidak diragukan, bahwa 

ulama salaf tidak ada yang mencoba untuk mentakwilkannya, dengan 

keyakinan bahwa yang disebutkan pada ayat-ayat mutasyabihat itu tentu 

tidak sama dengan bentuk tubuh manusia. Mereka hanya mengatakan apa 

3 Shabigh ini adalah nama dari seorang laki-laki yang sering memojokkan orang 
lain dengan pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat yang musykil dalam Al Our'an. 
Lalu Umar memerintahkan agar ia dipukul dan diasingkan ke negeri Bashrah, serta 
dilarang untuk menghadiri majlis ilmu. Lihat kitab Al-Lisan dan Al Oamus (materi 

0). 
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adanya sesuai dengan yang difirmankan tanpa menafsirkannya. Sedangkan 

kebanyakan ulama khalaf (yang bukan salaffulama modem) lebih memilih untuk 

mentakwilkannya dengan makna-makna yang dibenarkan pada ayat-ayat 

lainnya. 

Dan untuk yang keempat (orang yang sering bertanya-tanya dan 

membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat) sebaiknya dihukumi dengan 

hukuman yang mendidik, seperti hukuman yang diberikan oleh sayyidina Umar 

terhadap Shabigh. 

Abu Bakar Al Anbari berkata, “Dahulu, para ulama salaf selalu 

menghukum orang-orang yang bertanya-tanya mengenai huruf yang musykil 

dalam Al Our'an. Karena menurut mereka, apabila si penanya bermaksud 

untuk menimbulkan bid'ah dan menyulut fitnah maka ia telah berbuat 

kemungkaran dan berhak atas hukuman yang berat. Namun apabila ia 

tidak bermaksud demikian maka tetap saja ia adalah seorang yang tercela, 

karena ia telah melakukan suatu perbuatan dosa. Karena pada saat itu 

orang-orang yang munafik dan orang-orang yang sesat memang tengah 

mencari cara untuk membuat kaum muslimin menjadi lemah, salah satunya 

jalah dengan membuat keragu-raguan dan penyesatan dalam memaknai Al 

Our'an agar keluar dari jalur ajaran yang diturunkan dan penafsiran yang 

sesungguhnya.” 
Abu Bakar Al Anbari memberikan contoh yang sama yaitu sebuah atsar 

yang diberitakan Ismail bin Ishag Al Oadhi kepada kami, Sulaiman bin Harb 

memberitakan kepada kami, dari Hammad bin Zaid, dari Yazid bin Hazim, 

dari Sulaiman bin Yasar, bahwa pada saat Shabigh bin “Asil datang ke.kota 

. Madinah, ia selalu bertanya kepada masyarakat disana mengenai ayat-ayat 

mutasyabihat yang ada di dalam Al Our'an, dan tentang yang lainnya. Lalu 

kejadian ini dilaporkan kepada khalifah Umar, yang langsung mengutus 

seseorang untuk memanggilnya menghadap khalifah. Di saat yang sama khalifah 

Umar telah mempersiapkan “araajiin nakhl (ranting-ranting pohon kurma 

Wan Al Gurthubi 



yang telah diambil buahnya)”. Ketika Shabigh telah tiba, ia pun dipersilahkan 

masuk dan ditanya oleh khalifah Umar: “Nama anda siapa?” ia menjawab, 

“Saya adalah hamba Allah yang bernama Shabigh.” “Dan saya adalah hamba 

Allah yang bernama Umar” sergah Umar yang langsung berdiri dan memukul 

kepala Shabigh dengan urjun yang telah dipersiapkannya, dan kepala Shabigh 

pun terluka akibatnya. Kemudian tidak berhenti disitu, khalifah Umar 

memukulkan lagi urjun itu ke kepala Shabigh, hingga banyak darah yang 

menetes di wajah Shabigh, dan Shabigh pun mengaduh dan berkata, “Cukuplah 

kiranya wahai amirul mukminin. Demi Allah, pertanyaan dan pemikiran yang 

sebelumnya memenuhi kepalaku sekarang sudah hilang.” Dan seketika itu 

juga khalifah Umar menghentikannya. 

Riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang hukuman yang mendidik 

untuknya sedikit berbeda-beda, insya Allah riwayat-riwayat itu akan kami 

sampaikan pada pembahasan tafsir surah Adz-Dzariyat. Kemudian Allah SWT 

memberikan ilham kepada Shabigh yang membuat dirinya tergerak untuk 

bertaubat, dan setelah bertaubat akhirnya Shabigh menjadi orang yang 

baik: | 

Adapun untuk makna 252i G-s1 adalah: Mencari-cari dalil-dalil yang 
mutasyabihat lalu menyamarkannya kepada masyarakat muslim lainnya, 

hingga terjadilah kerusakan keimanan yang sebelumnya mereka miliki, lalu 

mengajak mereka tadi kepada jalan kesesatan. 

Dan untuk makna al: Gs :I5 Abu Ishak Az-Zujaj mengatakan, bahwa 
maknanya adalah mereka mencari penafsiran dan keterangan yang lebih jelas 

mengenai penghidupan kembali setelah mati dan pembangkitan mereka nanti, 

padahal Allah SWT telah memberitahukan bahwa penafsiran mengenai hal itu 

dan waktunya tidak ada yang mengetahui selain Allah SWT semata. Dalilnya 

7 Arajin adalah bentuk jamak dari urjun, yaitu setandan kurma secara umum. 
Namun ada juga yang berpendapat sebutan urjun khusus untuk setandan kurma 

kering yang sudah masak. Lihat kitab Al-Lisan (Hal.2871). 
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adalah firman Allah SWT, ..Aye Yj Dasi UR “Tiadalah mereka 
menunggu-nunggu kecuali (terlaksananya kebenaran) Al Our'an itu..” 

Maksudnya ketika mereka melihat secara langsung segala apa yang telah 

dijanjikan Allah SWT mengenai hari kiamat, hari pembangkitan, dan hari 

pembalasan. 
3. 

Iya 03 Lxil U,i4 “Pada hari datangnya kebenaran 

pemberitaan Al Our 'an itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya 

sebelum itu.” Maksudnya, meninggalkannya selama mereka masih hidup di 

dunia. 

SL ws dn Sab 53 “Sesungguhnya telah datang rasul-rasul 

Tuhan kami membawa yang hak..” Maksudnya, Pada saat ini kami telah 

melihat dan membuktikan secara langsung penafsiran dari segala yang 

disampaikan oleh para Rasul”. 

Abu Ishak Az-Zujaj menegaskan, itulah alasannya mengapa diletakkan 

wagaf (tanda berhenti) pada firman Allah SWT, A1 Vj AB alas U3 
“Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah.” 

Maksudnya, tidak ada siapa pun yang mengetahui kapan saatnya akan terjadi 

hari kebangkitan, melainkan Allah SWT. 

Ketujuh: Firman Allah SWT, & I Hae as L3 “Padahal 

tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah.” Dikisahkan: 

Suatu hari Haya bin Akhthab bersama jamaah Yahudi lainnya mengunjungi 

Rasulullah SAW, setelah bertemu, mereka mengatakan, “Kami mendapatkan 

kabar bahwa telah turunkepada anda surah Ji, apabila anda memang seorang 

yang dapat dipercaya mengenai kabar tersebut, maka artinya pengikut 

anda akan diberikan keberlangsungan selama tujuh puluh satu tahun. Karena, 

menurut perhitungan huruf alif itu berjumlah satu, huruf Jaam berjumlah 

t0 (Os. Al A'raaf (7): 53). 
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tiga puluh, dan huruf miim berjumlah empat puluh.” Lalu diturunkanlah 

firman Allah SWT, “4 Yi Hub ah L3 “Padahal tidak ada yang 

mengetahui takwilnya melainkan Allah.” 

Arti dari takwil sendiri sama dengan tafsir, seperti ungkapan yang 

menyebutkan: “Takwil kalimat ini adalah seperti ini..” maknanya adalah 

penafsirannya. Kata ini diambil dari Inkdh, yang artinya menjadi yang 

lain'!. 

“Beberapa ulama menetapkan definisi takwil sebagai: memperlihatkan 

kemungkinan maksud lafazhnya dengan dalil diluar lafazh itu sendiri. 

Apabila tafsir itu menjelaskan lafazhnya maka takwil adalah menjelaskan 

maknanya. Contohnya firman Allah SWT, A3 2 J “Tidak ada keraguan 

padanya.” Maka penafsirannya adalah: Al Our'an itu tidak diragukan, 

sedangkan takwilnya adalah: Al Our'an itu tidak diragukan bagi orang- 

orang yang beriman. Atau dapat juga ditakwilkan: karena Al Our'an itu 

memang sebagai kebenaran dengan sendirinya dan tidak menerima keraguan, 

adapun apabila ada yang meragukannya maka keraguan itu datang dari 

Contoh lainnya untuk pentakwilan adalah pendapat Ibnu Abbas 

yang mengatakan bahwa 55 (kakek) dapat disebut dengan 1 (ayah), 

sebenarnya pendapat ini berasal dari pen-takwil-an Ibnu Abbas dari firman 

Allah SWT, 6531: 322 “Hai anak Adam..” 

Kedelapan: Firman Allah SWT, 4 Uls oi Al doa, 
“Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, Kami beriman 

kepada ayat-ayat yang mutasyabihat',” Para ulama berbeda pendapat 

mengenai kalimat yang dimulai dari kata & ,.. "1, ini, apakah kalimat yang 

baru yang terpisah sama sekali dengan kalimat sebelumnya, ataukah kalimat 

81 Lihat kitab Ash-Shihaah (2/780). 
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ini sambungan dari kalimat sebelumnya dan huruf wauw yang ada di depan 

kata itu sebagai kata penyambung antara dua kalimat? 

Pendapat yang lebih banyak dipilih oleh para ulama adalah pendapat 

yang pertama, bahwa kalimat ini adalah kalimat terpisah, dan kalimat 

sebelumnya telah sempurna dan terhenti pada kata 41 |- Diantara para ulama 

yang memilih pendapat ini adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, Urwah bin 

Zubair, dan Umar bin Abdul Aziz. Pendapat ini juga dipilih oleh Al Kisa'i, Al 

Akhfasy, Al Farra', Abu Ubaid, serta kebanyakan ulama lainnya. 

Abu Nahik Al Asadi menegaskan: Mengapa anda ingin 

menyambungkan kedua kalimat ini padahal seharusnya dibaca terputus? 

Untuk ayat-ayat mutasyabihat, seseorang yang paling mendalam ilmu 

dan pengetahuannya hanya dapat mengatakan, W55 us Pa A3 Kata 

“Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu 

dari sisi Tuhan kami.” 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Dan 

begitu juga pendapat yang diriwayatkan Ath-Thabari” dari Yunus, dari Asyhab, 

dari Malik bin Anas. 

Ada sebuah perbedaan pendapat yang disampaikan oleh Al Khithabi 

mengenai pemberhentian bacaan ini, secara lengkap ia menuturkan: Allah 

SWT telah memisahkan ayat-ayat yang ada di dalam Al Our'an untuk 

diimani dan dipercayai menjadi dua bagian: yang pertama adalah ayat-ayat 

muhkamat, dan yang kedua adalah ayat-ayat mutasyabihat. 

Allah SWT berfirman: Ce ES An AN Uie Ust coal 

ep i- 1 ai d Sa “Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al 

Our 'an) kepada kamu Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat 

itulah pokok-pokok isi Al Our'an dan yang lain (ayat-ayat) 

mutasyaabihaat..” sampai kepada firman-Nya yang menyebutkan: 

82 Lihat kitab Jami' Al Bayaan (3/122). 
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33 as Ye 1g Ag (BE o si sa Adi d Uu Pir “Dan orang-orang yang 

mendalam ilmunya berkata, “Kami beriman kepada ayat-ayat yang 

mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.” 

Pada ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa ayat-ayat 

mutasyabihat yang ada di dalam Al Our'an hanya diketahui oleh-Nya, dan 

tidak siapa pun yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Dia semata. 

Kemudian setelah itu Allah SWT juga memuji orang-orang yang memiliki ilmu 

secara mendalam, karena mereka telah mengatakan, 155 a25 5: 1g A3 Us 

“Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari 

sisi Tuhan kami.” Kalau bukan karena kebenaran keimanan mereka maka 

tidak mungkin pujian itu akan diberikan kepada mereka. 

Inilah yang diikuti oleh madzhab-madzhab kebanyakan ulama, 

bahwa pada ayat ini ada pemberhentian secara sempurna pada firman- 

Nya, 41 SY Hut Ia L3 “Tidak ada yang mengetahui takwilnya 

melainkan Allah.” Sedangkan kalimat setelahnya adalah permulaan 

dari kalimat yang baru, yaitu firman-Nya: .4 Ust: 5, ja Adi O Ora IT 
K3 as 3S “Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, 

“Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari 
2? 79 

sisi Tuhan kami”. 

Pendapat ini diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, 

Ibnu Abbas, dan Aisyah. 

Sedangkan sebuah riwayat dari Mujahid menyebutkan bahwa ia 

menyambungkan kalimat yang diawali dengan 5 5. Ti dengan kalimat 

sebelumnya, dan ia mengira bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya ini 

mengetahui pentakwilan ayat-ayat yang mutasyabihat?. Ta berhujjah dengan 

pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli bahasa yang mengatakan, 

makna ayat ini adalah: Orang-orang yang mendalam ilmunya mengetahui 

83 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (93/25). 
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pentakwilan ayat-ayat yang mutasyabihat itu dan mengatakan bahwa mereka 

beriman. 

Dan Mujahid juga mengira bahwa kata - . sig itu nashab karena 

berposisi sebagai keterangan. Padahal rata-rata ahli bahasa menolak dan 

mengingkarinya, karena dalam bahasa arab tidak mungkin ff 'il (kata kerja) 

dan maf'ul (objek) tidak disebutkan secara bersamaan. Dan sebuah 

keterangan tidak dapat disebutkan kecuali dengan disebutkannya sebuah kata 

kerja, maka secara otomatis jika tidak ada kata kerja yang disebutkan maka 

tidak ada juga keterangannya. 

Oleh karena itu, pendapat kebanyakan ulama yang dibantu juga oleh 

para ahli ilmu Nahwu lebih dapat diunggulkan daripada pendapat Mujahid 

seorang diri. Dan juga, tidak mungkin sesuatu yang telah diterangkan oleh 

Allah SWT bahwa tidak satu makhluk pun yang mengetahuinya, lalu Ia 

menetapkannya untuk Dzat-Nya sendiri, namun kemudian pada ayat ini ada 

sekutu yang ternyata juga mengetahuinya? Bukankah Allah SWT telah 

berfirman: S1! ME NG AI Ga Hay I “Tidak ada seorang 

pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali 

Allah.” Dan firman-Nya: 5. Yi K3, 35) KI “Tidak seorang pun yang 

dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia.” Dan Allah SWT 

juga telah berfirman: ,44-3 Y) SU sc 5 “Tiap-tiap sesuatu pasti 

binasa, kecuali Allah.” Semua hal ini hanya diketahui oleh Allah SWT, 

tidak ada satupun dari makhluk-Nya yang dapat menjadi sekutu dalam 

mengetahuinya. Begitu pula halnya dengan firman Allah SWT, 

2 Y Hae as K3 “Tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan 

Allah.” Lagipula kalau saja huruf wauw pada kata 5 ,&.."J13 adalah untuk 

menyambungkan dua kalimat tersebut maka tidak ada faedah dari kalimat: 

“4 (Os. An-Nami (27): 65). 

35 (Os. Al A'raaf (71: 187). 

86 (Os. Al Oashash (28): 88). 

(aa Ta TD 



as S5 “Semuanya itu dari sisi Tuhan kami.” Wallahu ta'ala 

a'lam. 

Saya (Al Ourthubi) katakan, “Apa yang dikatakan oleh Al Khithabi 

bahwa tidak ada yang berpendapat seperti itu kecuali Mujahid, tidak tepat, 

karena sebuah riwayat dari Ibnu Abbas juga ada yang menyebutkan bahwa 

kata 5 2. "JI, itu tersambung dengan lafazh Allah pada kalimat sebelumnya, 

dan orang-orang yang mendalam ilmunya itu termasuk yang mengetahui takwil 

ayat-ayat yang mutasyabihat, dan bahwa mereka dengan ilmu yang mereka 

miliki itu juga berkata, “Kami beriman terhadap ayat-ayat tersebut.” 

Selain Ibnu Abbas, pendapat ini juga diikuti oleh Rabi', Muhammad 

bin Ja'far bin Jubair, Gasim bin Muhammad, dan ulama-ulama lainnya. Para 

ulama yang memilih pendapat ini juga berhujjah bahwa Allah SWT memuji 

kedalaman ilmu mereka, bagaimana mungkin Allah memuji mereka apabila 

mereka tidak mengetahui takwilnya! Ibnu Abbas pernah mengatakan, “Aku 

termasuk salah satu orang yang mengetahui pentakwilannya' . Dan Mujahid 

juga menyatakan hal yang sama setelah ia membaca ayat ini, ia mengatakan, 

“Aku termasuk salah satu orang yang mengetahui pentakwilannya' . Riwayat 

ini disampaikan oleh imam Haramain AbuAl Ma'ali. 

Saya (Al Ourthubi) katakan, “Beberapa ulama yang mengikuti 

pendapat kedua ini membantah pendapat pertama dan mengatakan, “Perkiraan 
makna ayat ini ketika disambungkan adalah: pentakwilan ayat-ayat 

mutasyabihat itu tidak diketahui kecuali oleh Allah SWT, dan para ulama 

yang ilmunya sudah sangat mendalam yang mengetahui sebagian takwil ayat- 

ayat tersebut mengatakan kami beriman bahwa Tuhan kamilah yang mengetahui 

fakwil semua ayat-ayat tersebut. Apabila para ulama ini hanya mengetahui 

sebagian takwil ayat-ayat tersebut dan tidak mengetahui sebagian lainnya 

maka ia tetap akan berkata kami beriman dengan semua ayat-ayat 

87 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab Al Muharrir Al Wajiz (3/ 
24), dari Ibnu Abbas. 
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mutasyabihat yang datang dari Allah, dan semua hal yang tidak dapat kami 

ketahui dari hal-hal yang tersembunyi di dalam syariat juga dimiliki oleh Allah 

SWT. 

Jika ada yang mengatakan bahwa beberapa orang yang telah 

mendalam ilmunya terkadang merasa kesulitan dalam menafsirkan suatu ayat, 

misalnya kesulitan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas: “Aku tidak tahu apa 

makna dari kata 4/39, dan aku juga tidak tahu apa makna dari kata 2”. 

Maka dijawab: Ibnu Abbas mungkin saja merasa kesulitan menafsirkan 

suatu ayat sebelum ia mengetahui maknanya, namun setelah ia mempelajari 

dan mengetahuinya maka ia dapat menafsirkan kembali dari apa yang 

dimilikinya. Dan jawaban yang lebih tepat lagi dari jawaban diatas adalah, 

bahwa Allah SWT tidak menyampaikan bahwa hal itu akan diketahui oleh 

setiap ulama yang mendalam ilmunya, namun bisa saja beberapa ulama tidak 

mengetahuinya kemudian mencari tahu dari ulama lainnya yang sudah 

mengetahui maknanya terlebih dahulu. 

Sedangkan pendapat yang diunggulkan oleh Ibnu Faurak adalah 

pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya itu 

mengetahui takwil dari ayat-ayat mutasyabihat. Bukankah Rasulullah SAW 

berdoa untuk Ibnu Abbas” Ya Allah, berikanlah pengetahuan agama 

kepadanya, dan ajarkanlah ia ilmu takwil.” Doa Nabi SAW ini sudah 

sangat menjelaskan bahwa ilmu takwil dan ilmu tentang makna-makna Al 

Our'an termasuk ilmu yang dapat digapai dan dipelajari. Maka wagaf (tempat 

berhenti) ayat diatas menurut pendapat ini adalah pada firman-Nya: 

Asli Go pula “Dan orang-orang yang mendalam ilmunya.” Bukan 

pada lafzhul jalalah seperti yang dikatakan oleh pendapat sebelumnya. 

Guru kami, Syeikh Abu Al Abbas Ahmad bin Umar, mengatakan, 

8 HR. Bukhari pada pembahasan tentang Wudhu, juga Muslim pada pembahasan 

tentang Fadhilah para sahabat, dan juga Ahmad dalam kitab musnadnya (1/266), 

seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. 
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Pendapat yang terakhir inilah pendapat yang paling benar, karena penamaan 

raasikhuun (orang-orang yang mendalam ilmunya) menunjukkan bahwa 

mereka memiliki pengetahuan yang lebih banyak daripada sekedar ayat-ayat 

muhkamat yang dapat diketahui oleh seluruh manusia yang dapat berbahasa 

arab. Dari sisi apa lagi kedalaman ilmu yang mereka miliki apabila pengetahuan 

mereka sama seperti kebanyakan orang. 

Namun ayat-ayat mutasyabihat itu bermacam-macam bentuknya, dan 

diantaranya ada yang tidak dapat diketahui sama sekali oleh manusia, seperti 

mengenai ruh, atau juga mengenai waktu terjadinya hari kiamat, dimana 

permasalahan-permasalahan itu hanya diketahui oleh Yang Maha Mengetahui. 

Ilmu-ilmu inilah yang tidak dapat diketahui oleh Ibnu Abbas atau ulama lainnya. 

Para ulama yang berpendapat bahwa raasikhuun itu tidak mengetahui ilmu 

ayat-ayat mutasyabihat, mungkin bermaksud ayat-ayat mutasyabihat seperti 

diatas tadi, karena yang mungkin diartikan dari berbagai metode bahasa arab 

dan juga dari ucapan orang-orang arab, itu dapat ditakwilkan dan dapat 

dipelajari cara pentakwilannya. Misalnya saja firman Allah SWT mengenai 

Nabi Isa, 4 Pn) “Dan (dengan tiupan) roh dari-Nya.” Tidak mungkin 

seseorang akan disebut dengan raasikh apabila ia tidak mengetahui sedikit 

saja tentang pentakwilan ayat seperti ini, dari sebagian kemampuan 

pentakwilan yang diberikan kepadanya. 

Adapun yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat 

mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang telah dinasakh, maka pendapat ini 

masih sejalan dengan pendapat yang memasukkan para raasikhuun dalam 

ilmu takwil. Hanya saja, tidak dapat dibenarkan juga jika ayat-ayat 

" Kalimat ini adalah potongan firman Allah SWT yang menyebutkan: aa LSI 

4 mal IL (atas 3 ab aa Ji Wei enteng AT M3 ah Se 
ai di 15 “Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah 

dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, 

dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan 
rasul-rasul-Nya.” (Os. An-Nisaa' (41:171). 
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mutasyabihat itu hanya dikhususkan untuk ayat-ayat yang dinasakh saja. 

Adapun untuk makna dari kata Ea sendiri (yaitu asal kata dari 

raasikhuun) adalah: Keteguhan pada sesuatu, dan segala sesuatu yang teguh 

dapat disebut dengan AI Pada awalnya kata ini digunakan untuk makna 

akar, maksudnya akar yang memperkokoh pegunungan ataupun pepohonan, 

namun setelah itu digunakan pada segala sesuatu yang teguh. 

Dan apabila kata ini dilekatkan kepada keimanan maka maknanya 

adalah seseorang yang memiliki keimanan yang teguh dan tertanam dengan 

kuat di dalam hatinya. 

Nabi SAW pernah ditanya mengenai orang yang berhak untuk 

menyandang gelar ai S HA, beliau menjawab, “Ja adalah seorang 

yang memegang teguh sumpahnya, yang jujur lisannya, dan yang lurus 

hatinya.” 

Adapun jika ada yang bertanya, “Bagaimana mungkin di dslain 

Al Our'an ada ayat- ayat mutasyabihat, padahal Allah SWT telah 

berfirman: - J5 u eU Ka Aa TAIL asi “Dan Kami turunkan 

kepadamu Al Our" an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia 

apa yang telah diturunkan kepada mereka? '”” “Bagaimana mungkin 

dapat diterangkan padahal beberapa isinya ada yang tidak jelas 

(mutasyabihat)?” 

Maka jawabannya adalah: Diantara hikmah dibalik itu (tentu Allah 

yang lebih mengetahui hikmah yang sebenarnya) yaitu: untuk memperlihatkan 

fadhilah dan kelebihan para ulama, karena apabila seluruh isi Al Our an 

sudah jelas bagi semua orang, maka tidak akan terlihat fadhilah yang 

dimiliki masing-masing ulama. Seperti pepatah yang mengatakan, semakin 

mudah mendapatkannya maka semakin sedikit keelokannya. Wallahu a'lam. 

2 HR. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya (1/347). 

31 (Os. An-Nahi (16): 44). 
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Kesembilan: Firman Allah SWT, | Ai Yi tg (3 - JS ya 8 

hi “Semuanya itu dari sisi Tuhan kami.” Dan tidak dapat mengambil 

pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.” Untuk 

kalimat yang pertama, ada kata-kata yang tidak disebutkan, perkiraan yang 

seharusnya adalah semua ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang 

mutasyabihat itu dari sisi Tuhan kami (Bp XS uya us ). Namun dhamir ini 

tidak disebutkan karena kata 1g saja sudah mencukupi dan menunjukkan 

makna itu, sebab tanpa dhamir pun lafazh ini sudah menunjukkan idhafah 

dengan dhamir. 

Adapun makna dari firman-Nya: s3 LI Vj SA3 3 “Dan tidak 
dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang 

yang berakal” adalah: Tidak ada yang mengatakan seperti itu, tidak ada 

yang mengimani hal itu, tidak ada yang akan membiarkan ayat-ayat 

mutasyabihat, kecuali hanya orang-orang yang berakal saja. 

Kata j Bi adalah bentuk jamak dari kata "3 yang artinya memiliki. 

Sedangkan kata 4, JY7 adalah bentuk jamak dari kata £ f yangartinya akal. 

Arti sebenarnya dari kata us ini adalah menghabiskan segala sesuatu”, lalu 

digunakan untuk sebutan akal karena akal dapat menghabiskan segala ilmu 

yang ada. 

“ 0 an - A£ T - some Gg 20 et 2 2 ga - 

BE" A3 Soal er hg yaa sj ba ts @ Y (33 

.. £ 

DASI 

“(Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati 

kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk 

2 Lihat kitab Al-Lisan (materi «J). 
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kepada.kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari 

sisi Engkau: karena sesungguhnya Engkau-lah Maha 

Pemberi (karunia)?.” 

(Os. Aali Imraan (3): 8) 

Untuk ayat ini, terdapat dua pembahasan: 
22020 29.0 

Pertama: Firman Allah SWT, C54K SI xx G,B $ w Y 65 Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan 

sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami.” Sebelum kalimat doa i ini 

ada kata yang tidak disebutkan, perkiraan yang seharusnya adalah mereka 

mengatakan atau mereka berdoa, ya Tuhan kami.. dan perkataan ini diucapkan 

oleh orang-orang yang mendalam ilmu samanya yang disebutkan pada ayat 

sebelumnya. : 

Atau bisa juga dengan perkiraan yang lainnya, yaitu: katakanlah wahai 

Muhammad, ya Tuhan kami.. seperti pada ayat pertama surah Al Ikhlas atau 

pada ayat-ayat lainnya. 

Kalimat —ahi 1 pada ayat diatas maknanya adalah keluar jalur atau 

keburukan dalam beragama. Apakah mereka ini khawatir setelah dihidayahkan 
lalu Allah SWT memalingkan mereka kepada jalur keburukan? Tentu tidak, 

mereka hanya memohon agar hidayah yang telah diberikan kepada mereka 

itu tidak diuji dengan sesuatu yang berat yangt tidak dapat mereka lalui, misalnya 

dengan ujian: Sue hg Kadal B3 9 f aa as Ci “Dan 
sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: “Bunuhlah 

dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu' ? 

. Ibnu Kisan berkata”, “Mereka memohon untuk tidak dipalingkan dari 

3 (Os. An-Nisaa' (41: 66). 

' Nama lengkapnya adalah: Muhammad bin Ahmad Al Kisani. Ja adalah salah 
satu dari ilmuwan besar dalam bidang bahasa arab dan ilmu Nahwu. Kata-katanya 
sering sekali dinukilkan oleh Al Mubarrad dan Tsa'lab. Ia meninggal pada tahun 

299 Hijriah. 
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kebenaran namun Allah SWT cap memalingkan hati mereka, seperti yang 

tercantum pada firman-Nya: « mina 2g H s 1 52 15 (35 “Maka tatkala mereka 

berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka.” Maka 

makna dari doa ayat diatas tadi adalah: Tetapkanlah hati kami dalam hidayah- 

Mu setelah Engkau berikan kami hidayah-Mu, agar kami tidak berpaling, 

dan mengakibatkan berpalingnya hati kami.” 

Ada juga beberapa ulama yang berpendapat bahwa ayat ini tidak ada 

kaitannya dengan ayat sebelumnya. Makna ayat ini adalah pengajaran dari 

Allah SWT mengenai doa untuk tidak menjadi golongan yang tidak terpuji 

yaitu golongan yang sesat. 

Lalu, di dalam kitab Al Muwaththa "disebutkan, Abu Abdillah Ash- 

Shanabihi pernah mengatakan, bahwa aku pernah berkunjung ke kota Madinah 

pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar Ash-Shiddig RA. Lalu 

sesampainya disana aku melaksanakan shalat maghrib berjamaah yang diimami 

oleh Abu Bakar sendiri. Aku berdiri sangat dekat dengan Abu Bakar, sampai- 

sampai pakaian yang aku kenakan hampir menyentuh pakaian yang ia pakai 

saat itu, dan aku juga mendengar dengan jelas apa yang ia baca. Pada rakaat 

pertama dan kedua ia membaca Al Fatihah dan surah-surah pendek yang 

terpisah-pisah, namun ketika ia berdiri pada rakaat ketiga: akuj jugar mendengar 
cc... 

ia membaca Al Faatihah dan ayat ini, W Lx GH AL 5 LS 238p Es Y 

?5 (Os. Ash-Shaff (61): 5). 

? Pendapat Ibnu Kisan ini adalah sebuah kutipan madzhab mu'tazilah yang 

ditanamkan dalam madzhab mereka semenjak dahulu, yaitu: bahwasanya Allah 

SWT itu hanya menciptakan yang baik-baik saja, adapun keburukan itu berasal 

dari perbuatan makhluk sendiri. 

Ayat ini pernah ditafsirkan oleh salah satu ulama mu'tazilah yang bernama Al 

Jabai', ia berkata, “maksudnya adalah Ya Tuhan kami, jangan Engkau jauhi kami 

dari pahala dan surga-Mu.' 

Sedangkan Abu Muslim berpendapat, maknanya adalah, “Ya Tuhan kami, jagalah 

kami dari godaan syaitan dan keburukan diri kami sendiri agar kami tidak berpaling. 

Lihat kitab Al Bahrul Muhith (2/386) 

34 Nela ayat “Imraan ) 
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SAE 25 Sa «s “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 

jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri 

petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari 

sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi 

(karunia). | 

Para ulama berpendapat, bahwa yang dibaca oleh Abu Bakar ini 

semacam gunut atau doa lainnya, karena pada saat itu keadaan sedang 

bergejolak yang disebabkan oleh banyaknya orang-orang yang murtad. Dan 

tentu saja gunut itu diperbolehkan untuk dilakukan pada shalat maghrib seperti 

juga dibolehkan pada shalat-shalat lainnya, menurut mayoritas para ulama, 

apabila di tengah kaum muslim tengah terjadi sesuatu yang sangat besar dan 

mengkhawatirkan. 

At-Tirmidzi menyebutkan sebuah riwayat dari Syahr bin Hausyab, ia 

berkata, “Aku pernah bertanya kepada Ummu Salamah (istri Nabi SAW), 

“Wahai ummul mu'minin, apakah doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah 

SAW ketika beliau bersamamu?” Ummu Salamah menjawab, “Doa yang 

paling sering dipanjatkan beliau adalah: “Ya mugallibal gulub, tsabbit galbi 

ala diinik (wahai Yang Membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku kepada 

ajaran agama-Mu).” Lalu aku juga pernah bertanya kepada beliau “Wahai 

Rasulullah, mengapa doa yang paling sering engkau panjatkan adalah “Ya 

mugallibal gulub, tsabbit galbi ala diinik.” beliau menjawab, “Wahai Ummi 

Salamah, Sesungguhnya hati seluruh manusia itu ada didalam 

genggaman Allah SWT. Apabila Ia berkehendak (untuk menegakkan 

hati seseorang) niscaya hatinya akan tegak, dan apabila Ia berkehendak 

(untuk memalingkan hati seseorang) niscaya hatinya akan berpaling.” 

Lalu perawi hadits ini, Mu'adz bin Mu'adz melantunkan ayat: 
....c .... ac 

KAA 5 Say Lg 3 w Y G3 “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan 

” HR. Malik dalam kitab Al Muwaththa' pada pembahasan tentang Shalat, bab: 
Bacaan yang Dibaca Ketika Melakukan Shalat Maghrib dan Shalat Isya (1/78-79). 
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hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk 

kepada kami.” Tirmidzi berkomentar: “Hadits ini termasuk hadits hasan??.” 

Ayat ini dapat juga dijadikan hujjah untuk kalangan pengikut 

mu 'tazilah yang berpendapat bahwa Allah SWT tidak dapat menyesatkan 

hamba-Nya. Kalau saja kesesatan itu tidak datang dari diri manusia itu sendiri, 

maka bagaimana mungkin manusia tersebut dapat dihukum atas perbuatan 

yang tidak didasari oleh perbuatannya sendiri? 

“Cukuplah kiranya ayat ini menjadi jawabannya, dan cukuplah 

kiranya bahwa Allah SWT mampu melakukan segala sesuatu. 

Mengenai giraat, Abu Wagid Al J arrah”” membaca kata 5 

menjadi kpra maksudnya menyandarkan kecondongan itu kepada hati, dan 

ini adalah bentuk permohonan kepada Allah SWT. Dan kedua bacaan ini 

memiliki makna yang sama untuk ayat diatas, yaitu permohonan kepada Allah 

SWT untuk tidak menciptakan kecondongan untuk melakukan kesesatan 

didalam hati, yang menyebabkan dirinya menjadi condong untuk berbuat 

kesesatan. 

Kedua: Firman Allah SWT, Odi Ok 4223 dual vs Ta 

“Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena 

sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).” Maksudnya, 

berikanlah kenikmatan dari sisi-Mu sebagai fadhilah terhadap kami, 

bukan dari perbuatan kami atau dari apapun yang kami lakukan. 

Untuk kata 55 (3 ) terdapat empat bentuk bahasa, yang pertama 

98 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Doa (5/538, hadits nomor 3522), ia 

berkata, hadits ini hadits Hasan. : 

9 Yang disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Athiyah (2/30) adalah: Abu Wagid dan 

Al Jarrah. 

100 Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/30). Namun 
bacaan ini tidak termasuk giraah sab'ah yang mutawatir. 
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adalah: 545, maksudnya dengan menggunakan harakat fathah pada 

huruf Jaam, harakat dhammah pada huruf daal, dan sukun pada huruf 

nuun. Bentuk ini adalah bentuk yang paling fasih. Yang kedua adalah: 1, 

maksudnya dengan menggunakan harakat fathah pada huruf laam, harakat 

dhammah pada huruf daal, dan menghilangkan huruf nuun. Yang ketiga 

adalah: 51, maksudnya dengan menggunakan harakat dhammah pada huruf 

Jaam, sukun pada huruf daal, dan harakat fathah pada huruf nuun. Dan 

yang terakhir adalah: 55 maksudnya dengan menggunakan harakat fathah 

pada huruf laam, sukun pada huruf daal, dan harakat fathah pada huruf 

nuun. 

Dengan bergantung pada ayat ini dan ayat-ayat lain yang serupa, 

para ahli sufi dan orang-orang Zindig yang mendalami ilmu kebatinan 

yang sama-sama sesat itu, berpendapat: Ilmu yang sebenarnya adalah ilmu 

yang diberikan oleh Allah secara langsung, tanpa melalui pencarian atau 

pembelajaran. Sedangkan buku-buku justru dapat menghalangi pemberian 
tu : 

Tentu saja pendapat ini tidak dapat dibenarkan. Dan insya Allah 

kami akan membahasnya kembali pada tempatnya tersendiri. 

Makna firman Allah SWT diatas adalah: Berikanlah kami kenikmatan 

yang berasal dari rahmat-Mu. Karena rahmat itu adalah sifat Dzat-Nya, yang 

tidak mungkin diberikan untuk manusia. ) 

Dikatakan, bahwa asal kata dari £.x adalah ag (menggunakan 

harakat kasrah pada huruf ha”) dari x-# c$5. Dan ada pula yang 

berpendapat bahwa asalnya adalah «2 $ (menggunakan harakat fathah pada 

huruf ha'). Namun pendapat yang disebutkan terakhir ini tidak dapat 

dibenarkan, karena huruf wauw yang ada pada kata itu tidak akan dihilangkan 

ketika menggunakannya di ff 'il amr (kata perintah), seperti yang terjadi pada 

kata Jr'y. Dan penghilangan huruf wauw dari kata «4 # pada saat 

menggunakannya di ff 'il amr pun karena terkumpulnya huruf ya "dan harakat 
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kasrah, lalu setelah itu harakat kasrah pada huruf ha" diubah menjadi 

harakat fathah, karena ia termasuk salah satu huruf kerongkongan (harful 

halg). 

Firman Allah: 

Ma Late JET 3 5 ng al Lt SU 
D3 .. Pa Mm, AP 3) Ag ya Cc . : 3) 

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia 

untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan 

padanya”. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.” 

(Os. Aali Imraan (3): 9) 

Untuk ayat ini terdapat satu pembahasan, yaitu: 

Kata Hr “mengumpulkan” pada ayat ini mencakup pembangkitan 

dan penghidupan kembali setelah mereka dibinasakan. 

Di dalam ayat ini terdapat persaksian dan pengakuan atas kebangkitan 

yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Az-Zujaj menegaskan: Inilah salah 

satu fakwil yang diketahui dan diakui oleh orang-orang yang mendalam 

agamanya. Berbeda dengan orang-orang yang mengikuti ayat-ayat 

mutasyabihat, mereka menentang perkara kebangkitan, hingga akhirnya 

mereka mengingkari perkara itu'"!. 

Kata S5y sendiri maknanya adalah keragu-raguan, seperti yang telah 

kami bahas secara mendetail pada tafsir surah Al Bagarah. Sedangkan kata 

WI adalah bentuk JW dari kata 46 (janji). 

Firman Allah: 

'01 Riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Athiyah dari Az-Zujaj (3/31). 

ni Surah Aali Tulct 



87 .. 3. AP » » 3. . 11 3. to $ 

A0 Ga sdy 5 dp Nas GE 3 Seal 
“ - rm : as ”, 

OLI 33 adah CA 
“Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak- 

anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari 

mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.” 

(Os. Aali “Imraan (3:10) 

Untuk ayat ini, terdapat dua pembahasan: 

Pertama: Memanah SWT, Beiagia T Gis 3 is Sai BJ 
2. ge 

le AN ya 2 al si Y, “Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta 

benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak (siksa) 

Allah dari mereka.” Makna ayat ini sangat jelas sekali, yaitu: Bahwa hukuman 

dan azab Allah SWT tidak mungkin dapat dihindari walaupun harta orang- 

orang kafir itu selama di dunia sangat melimpah dan walaupun anak-anak 

mereka adalah orang-orang yang shalih yang selalu mendoakan mereka. 

Untuk giraat, As-Sulami'? membaca kata G3 menjadi Hi 

(mengganti huruf ta" menjadi huruf ya )'?, alasannya adalah ff “il (kata kerja) 

nya berada didepan, dan juga karena adanya pembatas antara isim dan 

Fi'il. Sedangkan Al-Hasan membacanya tai (mengganti huruf ta" menjadi 

12 Nama lengkapnya adalah: Muhammad bin Husain Ash-Shufi Al Azadi, yang 

memiliki lagab dengan sebutan Abu Abdirrahman. Ia telah mengarang banyak sekali 

kitab-kitab hadits, tafsir, dan sejarah, untuk kalangan sufi. Ia banyak mengutip 

ilmunya dari Abu Al Abbas Al Asham dan Ahmad bin Muhammad bin Abdas. 

Sedangkan perkataannya sering dikutip oleh Al Ousyairi, Al Baihagi, dan ulama- 

ulama lainnya. Ia meninggal dunia pada tahun 412 Hijriah. Lihat kitab Tadzkiratul 

Huffazh yang dikarang oleh Adz-Dzahabi (3/1046). 

13 Bacaan As-Sulami ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab Al Muharrar 

Al Wajiz (3/82), dan juga oleh Abu Hayan dalam kitab Al Bahrul Muhith 

(2/388). 
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huruf ya' dan mensukunkan huruf ya' pada akhir kata untuk lebih 

meringankan)'. 

Kata w» (dari) pada ayat diatas bermakna xx (disisi). Ini adalah 

pendapat yang disampaikan oleh Abu Ubaidah. 

Kedua: Firman Allah SWT, 3 3,33 .. ad “Dan mereka itu 
adalah bahan bakar api neraka.” Kata 3,35 menjelaskan bahwa orang- 

orang kafir itu akan menjadi bahan bahar api neraka', seperti halnya kayu 

bakar untuk perapian (seperti yang telah kami ungkapkan pada tafsir surah Al 

Bagarah). 

Untuk giraat, kata 3 33 pada ayat ini dibaca oleh Al Hasan, Mujahid, 

dan Thalhah bin Musharrif, dengan bacaan 3 isa (menggunakan harakat 

dhammah pada huruf wauw), yang mudhafnya tidak disebutkan. Perkiraan 

yang seharusnya adalah: “mereka itu seperti kayu bakar yang menjadi bahan 

bakar api neraka”. 

Dalam bahasa arab, kata ini termasuk kata yang diperbolehkan untuk 

menggunakan harakat dhammah pada bentuk fi 'ilnya, yaitu » 8 seperti 

halnya dengan kata BD : 

Sebuah riwayat disebutkan oleh Ibnul Mubarak, dari Abbas bin Abdul 

Muthalib, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, “Agama ini akan 

meluas hingga menyeberangi lautan, karena pemeluknya rela untuk 

104 Bacaan Al Hasan ini disebutkan oleh Abu Hayan dalam kitab Al Bahrul Muhith 
(2/388). Namun bacaan ini tidak termasuk giraah sab'ah yang mutawatir. 

108 Orang-orang kafir itu dijadikan bahan bakar api neraka oleh Allah SWT untuk 
menambahkan panasnya api neraka itu kepada mereka, seakan-akan api itu akan 

redup jika mereka tidak berada disana. Lihat kitab 4! Bahrul Muhith yang ditulis 
oleh Abu Hayan (2/388). 

106 Lihat kitab tafsir Ibnu Athiyah (3/32, dan juga kitab Al Bahrul Muhith (2/ 
388). Namun bacaan ini tidak termasuk giraah sab'ah yang mutawatir. 
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menyelami dalamnya lautan dengan menunggangi kuda untuk berjuang 

di jalan Allah. Namun akan datang suatu kaum (dari berbagai bangsa) 

yang dapat membaca Al Our'an, akan tetapi apabila mereka membaca 

Al Our an mereka mengatakan, siapakah diantara kita yang lebih bagus 

bacaannya? Siapakah diantara kita yang lebih tahu bacaannya?” 

Kemudian Nabi SAW menoleh ke arah para sahabatnya dan bertanya, 

“Apakah kalian menganggap hal itu suatu kebaikan?” Para sahabat 

menjawab, “Tidak.” Lalu Rasulullah SAW berkata lagi, “Mereka adalah 

bagian dari golonganmu, mereka adalah bagian dari ummat ini, namun 

mereka juga yang akan menjadi bahan bakar di neraka.” 

Firman Allah: 

. Maa 3 Ie at at IX. y- 8. 

1 MAA Un LAS pl oya He DIPA Jia PL 
.. 3 Z - - -“- 2 

OAT aah 7 ep 
pi - 

“(Keadaan mereka) adalah seperti keadaan kaum Firaun dan 

orang-orang yang sebelumnya, mereka mendustakan ayat-ayat 

Kami: karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa 

mereka. Dan Allah sangat keras siksa-Nya.” 

(Os. Aali “Imraan (3): 11) 

Untuk ayat ini, terdapat dua pembahasan: 

Pertama: Firman Allah SWT, 2413 ye el 0522 Je li 
“(keadaan mereka) adalah seperti keadaan kaum Firaun dan orang- 

orang yang sebelumnya.” Makna asal dari kata 2s adalah kebiasaan atau 

urusan, misalnya alas d JA ut maknanya adalah: orang tersebut bekerja 

107 Hadits dengan makna yang serupa diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab 
tafsirnya (1/349). 
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dengan keras dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Adapun 

ungkapan 51x! biasanya untuk sebutan siang dan malam. 

Abu Hatim mengatakan, Aku pernah mendengar Ya'gub menyebut: 

wi (menggunakan harakat fathah pada huruf hamzah), lalu ia bertanya 
kepadaku: “Bagaimana pen-tashrif-annya agar dapat menjadi kata PALI 7 

Kemudian aku, yang saat itu masih sangat muda, menjawab, “Kemungkinan 

besar dari W3 LX 33? lalu ia langsung menerima jawabanku tanpa 

mernprotesnya, dan i ia juga kagum atas kemampuan yang aku miliki 

padahal usiaku saat itu masih sangat muda. Namun aku tidak tahu apakah ia 

memakai pendapatku atau tidak. 

Namun pen-tashrifran ini dibantah oleh An-Nuhas, ia mengatakan', 
bahwa “pendapat ini tidak benar, kata 6-3 (bentuk ff 'il/kata kerja) tidak ada 
sama sekali dalam bahasa arab, yangadaialah: uts 343 Lotus f5. Pendapat 
inilah yang banyak diriwayatkan dari para ahli ilmu Nahwu, yang diantaranya 

adalah Al Farra yang disampaikan dalam kitab Al Mashadir. Akan tetapi jika 
harakat fathah itu digunakan dalam bentuk kata benda (isim), maksudnya 

wixi maka diperbolehkan, seperti dibolehkannya sebutan ,44 untuk 38, 
atau sebutan ,g5 untuk ,$, alasannya adalah karena didalamnya ada huruf 
halg (huruf kerongkongan). 

Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai huruf kaaf pada kata 

Pia, ada yang mengatakan bahwa huruf tersebut marfu ' (menduduki 

harakat dhammah), karena ada kata yang dihilangkan. Perkiraan yang 

seharusnya adalah: 

“og 23 oa M3? yang artinya: Keadaan mereka seperti 
keadaan kaum fir'aun, atau, perbuatan orang-orang kafir terhadapmu sama 

seperti perbuatan kaum fir'aun terhadap Nabi Musa. 

Al Farra mengira bahwa maknanya adalah kafirnya orang-orang Arab 

108 Lihat kitab I'rab Al Our'an (1/359). 
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seperti kafirnya kaum fir'aun. Namun makna dari Al Farra ini dibantah oleh 

An-Nuhas, ia mengatakan'” bahwa huruf kaaf pada ayat itu tidak mungkin 

dikaitkan dengan kata Vas , karena kata VayAS masuk dalam kata 

sambung. 

Ada juga yang berpendapat bahwa kaitannya itu dengan kata min, 

maksudnya, mereka disiksa seperti disiksanya kaum fir' aun. Dan ada juga 

yang berpendapat bahwa kaitannya itu dengan kalimat: sela perna BEJ 

Peri j3 maknanya menjadi: Harta-harta dan anak-anak mereka tidak 

akan membantu mereka sebagaimana harta dan anak yang tidak akan 

membantu kaum firaun. Makna ini juga sebagai jawaban bagi orang-orang 

yang absen dalam berjihad dan beralasan: ats di aa Wah “Harta dan 

keluarga kami telah merintangi kami.” 

Atau, bisa juga ada kata kerja dari kata 5 333 yang tidak disebutkan, 

dan penyerupaannya adalah bagaimana mereka an Makna ini juga 

Sidang oleh ayat yang menyebalkan. 5 @ Gea Iga - Ya 25 Ju ae 4 

AA Kah Tugas Je Ie IKAT 3 033 C163 Ne ena 
«Dan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. 

Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada 

hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): 'Masukkanlah 

Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras”. 

Namun pendapat yang paling diunggulkan adalah pendapat yang 

pertama, yang dipilih oleh kebanyakan para ulama. Dan diperkuat juga dengan 

makna yang disampaikan oleh Ibnu Arafah, ia mengatakan bahwa makna 

dari firman Allah SWT, 552,3 Jis 1445 adalah: Seperti kebiasaan kaum 
firaun. Maksudnya, kebiasaan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang 

menentang Nabi SAW, sama seperti kebiasaan yang dilakukan oleh kaum 

109 Tbid. 

10 (Os. Al Fath (48J: 11). 

1! (Os. Ghaafir (40): 45-46). 
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firaun, yaitu menyulitkan mereka dalam menyampaikan ajaran Allah SWT. 

Makna yang serupa juga disampaikan oleh Al Azhari. Adapun firman 

yang serupa terdapat pada surah Al Anfal: 5253 Jis Bat “(keadaan 

mereka) serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya.” 

Maknanya adalah: Ganjaran mereka adalah dengan diperangi atau dijadikan 

sebagai tawanan, sebagaimana ganjaran kaum fir' aun adalah penenggelaman 

dan kebinasaan. 

' Kedua: Firman Allah SWT, Ktp” eny ai min Kant Penty 
ytali Syth “Mereka mendustakan ayat-ayat Kami: karena itu Allah 

menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras 

siksa-Nya.” Maksud dari kata Ez, ada dua kemungkinan, yang pertama 

mungkin maksudnya adalah dari ayat-ayat yang dilantunkan. Dan yang kedua, 

bisa juga maksudnya adalah tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Tuhan. 

Wallahu a'lam. 

- FirmanAllah: 

Are Iga H3 IE IT Ok 
DI Jab 5 II anpiny ola 8 Ti J3 

“Katakanlah Ma orang-orang yang kafir: “Kamu pasti akan 

dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka 

“Jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.” 

) (Os. Aali Imraan (31: 12) 

Untuk ayat ini, terdapat dua pembahasan: 

Pertama: Firman Allah SWT, C,56533 Oo ylkts Iis Tomali J3 
3 “Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: “Kamu pasti 

akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka 

Jahanam ',” Yang dimaksud dengan orang-orang kafir pada ayat ini adalah 

-9-2 
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orang-orang Yahudi. Seperti yang ditegaskan pada riwayat Muhammad bin 

Ishag, ia menyampaikan bahwa setelah memenangi perang Badar dan kembali 

ke kota Madinah, Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Yahudi dan 

berkata kepada mereka: “Wahai ummat Yahudi sekalian, berhati-hatilah 

kamu sekalian terhadap Kuasa Allah, sebelum diturunkan kepada kamu 

apa yang telah diturunkan kepada kaum guraisy. Kamu sekalian telah 

mengetahui bahwa aku adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah, 

kamu telah membaca hal itu dalam Kitab yang telah diturunkan 

kepadamu, dan janji Allah kepadamu.” Lalu orang-orang Yahudi berkata, 

“Wahai Muhammad, Janganlah engkau tertipu dengan peperangan yang baru 

saja kamu lakukan, karena engkau berperang dengan orang-orang yang tidak 

berpengalaman dan tidak mengetahui ilmu perang, itulah sebabnya kalian 

dapat meraih kemenangan! Demi Tuhan, kalau saja engkau berperang 

melawan kami, maka engkau baru akan menyadari kamilah yang akan 

memegang kendali.” 

Kemudian turunlah firman Allah SWT, 1,15 —c if J3 “Katakanlah 
kepada orang-orang yang kafir..” maksudnya, orang-orang Yahudi. 

Solat “Kamu pasti akan dikalahkan..” maksudnya, kamu hanya 

akan mendapatkan kekalahan. 

Ae 
43 II Sosrs33 “Dan akan digiring ke dalam neraka 

Jahanam..” maksudnya, pada hari kiamat nanti"?. 

Ini adalah riwayat dari Ikrimah dan Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. 

Sedangkan riwayat dari Abu Shaleh menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan 

ketika orang-orang Yahudi merasa senang dengan kekalahan yang dirasakan 

oleh kaum muslimin pada perang Uhud. Dengan makna ini maka akan sesuai 

12 Atsar ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Ad-Dur Al Mantsur (2/9), 

juga oleh Ibnu Athiyah dalam kitab Al! Muharrir Al Wajiz (3/34). Atsar ini 
diriwayatkan oleh Ibnu Jurair dan Al Baihagi pada pembahasan tentang tanda- 
tanda kenabian. 
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dengan giraah yang dibaca oleh Nafi”, yaitu mengganti huruf ta ' pada kata 

Ha saat menjadi huruf ya ', dan maknanya menjadi: Kaum guraisy itu akan 

dikalahkan. Begitu juga dengan huruf ta "pada kata Nag menjadi huruf 

ya', yang maknanya menjadi: Mereka, orang-orang guraisy dan orang-orang 

yahudi itu semuanya akan digiring ke neraka jahanam'!. 

Kedua: Firman Allah SWT, 3txJI 5ut3 “Dan itulah tempat yang 

seburuk-buruknya.” Maksudnya, neraka jahanam. Inilah makna dari 

zahir ayat tersebut. Namun Mujahid berpendapat, maknanya adalah itulah 

seburuk-buruk perolehan yang mereka raih untuk diri mereka sendiri. Seakan- 

akan maknanya adalah: Itulah seburuk-buruk perbuatan yang menggiring 

mereka ke neraka jahanam. Dengan begitu makna ini serupa dengan makna 

yang pertama. 

Firman Allah: 

-. t G3 - .3 Lan Sona ... Boot - ” . SAI Jasa 3 J2i3 19 WAT yA YA ASI Ol J3 
AN. 2 . & 0 z ng» Do, 7 

AS ya ajian Ana 9 GI SI Again Aina TA 

@i NE SL 
“Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan 

yang telah bertemu (bertempur). Segolongan berperang di jalan 

Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala 

melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah 

mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang 

138 Bacaan ini termasuk giraah sab'ah yang mutawatir. Dalam kitab Al Igna' (2/ 
618) dan dalam kitab Tagrib An-Nasyr (hal.100), Abu Ja'far Al Anshari dan Ibnu 
Al Jazari menisbatkan bacaan ini kepada Hamzah dan Al Kisai. 
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dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat 

pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.” 

(Os. Aali Imraan (3): 13) 

Untuk ayat ini, terdapat beberapa pembahasan: 

Pertama: FirmanAllah SWT, 35: 3 3 33 3 “Sesungguhnya telah 

ada tanda bagi kamu.” Meskipun kata “Sls yang disebutkan pada ayat ini 

adalah kata yang berbentuk mu 'annats, namun kata bantu 71£— tidak disebut 

dengan "-«. Alasannya adalah karena bentuk mu 'annats pada kata Tk 

bukan yang sebenarnya. 

Ada juga yang berpendapat bahwa kembalinya kata 54 adalah 

kepada OLI (penjelasan), maksudnya “Sesungguhnya telah ada penjelasan 

bagi kamu..” kata Tilas ini tidak mengacu kepada lafazhnya namun pada 

maknanya. 

Al Farra mengatakan bahwa alasan kata :12— berbentuk mudzakkar 

adalah karena kedua kata itu dipisahkan oleh kata sifat, maksudnya ketika 

kata sifat disebutkan diantara isim dan fi'il maka fi 'ilnya akan berbentuk 

mudzakkar. Makna seperti ini telah kami jelaskan pada tafsir surah Al 

Bagarah, yan pada firman Allah SWT, S3 See Siman IS) Kana RI 

Gatal Je GS Oya, 3 pu Loji GE 5 Oo SI 
“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan 

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat 

untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) 

kewajiban atas orang-orang yang bertagwa.”'" 

8 3 &s ah, “Pada dua Saut yang telah bertemu aa 

Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir.” 

14 (Os. Al Bagarah (2): 180). 
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Maksudnya, ketika kaum muslimin berperang melawan kaum musyrikin 

pada perang Badar. 

Jumhur ulama membaca kata 19 dengan marfu' (berharakat 

dhammah), karena menurut mereka ada kata yang tidak disebutkan 

sebelum kata tersebut. Perkiraan yang seharusnya adalah: “Salah satu di antara 

keduanya adalah..” 

. Sedangkan Al Hasan dan Mujahid membaca kata tersebut dengan 

khafadh (berharakat kasrah), dan begitu juga kata 33 (&—, karena menurut 

mereka, kedua kata tersebut adalah pengganti dari kata a33 yang juga 

menempati harakat kasrah. Sedangkan Ibnu Abi Abalah membaca kedua 

kata itu dengan nashab (berharakat fathah)'$. Pendapat Ibnu Abi Abalah 

ini juga didukung oleh Ahmad bin Yahya, lalu Ahmad juga mengemukakan 

alasannya, ia mengatakan bahwa kedua kata ini juga boleh dibaca dengan 

nashab, karena mereka berposisi sebagai haal (keterangan). Maksudnya, 

kedua golongan itu bertemu sebagai dua golongan yang berbeda, yaitu mukmin 

Adapun alasan sebutan 19 yang menerangkan sekelompok manusia 

adalah: Karena kata «4 sebagai kata asalnya bermakna tempat kembali, dan 

biasanya apabila ada seseorang dalam kelompok tersebut merasakan suatu 

kesulitan maka ia akan kembali kepada kelompoknya masing-masing. 

...Berbeda dengan alasan yang disampaikan oleh Az-Zujaj, ia 

 berkata'!9: “Makna 44 adalah kelompok yang terpisah-pisah, kata ini diambil 

dari kata , «(5 yang artinya membelah sesuatu menjadi dua.” 

Namun kedua penjabaran ini memiliki arti yang sama, dan para ulama 

juga bersepakat bahwa kedua golongan yang dimaksud pada ayat di atas 

15 Kedua bacaan yang menggunakan khafadh dan nashab ini disebutkan oleh 

Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (3/39). 

116 Lihat kitab Ma'an Al Our'an (1/381). 
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adalah dua pihak yang saling bertempur pada perang Badar. Akan tetapi para 

ulama berbeda pendapat mengenai mukhathab (orang yang diajak berbicara) 

ayat ini. Beberapa ulama berpendapat bahwa mukhathab ayat ini adalah 

orang kafir secara keseluruhan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa 

mukhathab ayat ini adalah orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah 

saat itu. Dan ada juga yang berpendapat bahwa mukhathab ayat ini adalah 

orang-orang mukmin. Dan kegunaan pembicaraan ini untuk orang-orang 

mukmin adalah sebagai penyokong dan penguat batin mereka, hingga 

datangnya bala bantuan yang berlipat-lipat jumlahnya, seperti yang 

diceritakan pada ayat ini mengenai perang Badar. | 

Ketiga: Firman Allah SWT, 453 215 Tadi AAS Ag 

sang SI ina TU 8 “As ya» : 4 “Yang dengan mata 

kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah 

mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki- 

Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi 

orang-orang yang mempunyai mata hati.” Abu Ali mengatakan bahwa 

maksud dari kata melihat pada ayat ini adalah melihat secara langsung dengan 

mata kepala, oleh karena itu f 'il (kata kerja) ini hanya membutuhkan satu 

maf 'ul (objek) saja. 

Makki dan Al Mahdawi menegaskan: “Makna tersebut ditunjukkan 

juga oleh firman Allah SWT, an “Yang dengan mata kepala 

melihat.” ' 

Jumhur ulama membaca kata Haa dengan menggunakan huruf'ya ' 

berbeda dengan Nafi” yang membacanya dengan menggunakan huruf ta 

(#57). Dankata 24.5 menurut Nafi”, manshub karena berposisi sebagai 

17 Bacaan Nafi' ini termasuk giraah sab 'ah yang mutawatir, sebagaimana yang 

disebutkan dalam kitab Al Igna' (2/618), dan kitab Tagrib An-Nasyr (hal.100). 
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haal, yaitu keterangan dari huruf ha" dan huruf miim pada kata «#5. 

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa fa'il (subjek) dari kata 

HE »» adalah orang-orang mukmin, dhamir muttasil (e&) pada kata itu 

adalah orang-orang kafir. 

Lalu Abu Amru'"'? menolak bacaan Nafi” diatas tadi yang menggunakan 

huruf ta (e#'37), ia mengatakan, apabila menggunakan huruf ta ' pada kata 
Hah maka dhamir muttasil (e&) pada kata Zat akan diganti juga dengan 

menggunakan dhamir pengganti &, maksudnya ia. Namun penolakan 

Abu Amru ini juga dibantah oleh An-Nuhas, ia berkata"'?: “Pergantian itu 

tidak harus terjadi, karena bisa jadi dhamir tersebut makanya adalah dua 

kali teman-teman kamu.” 

Makki mengatakan bahwa bacaan yang menggunakan huruf ta (#55) 
sesuai dengan kata yang disebutkan pada kalimat pertama, yaitu kata & 5 

oleh karena itu akan lebih baik jika percakapan ini ditujukan kepada orang- 

orang mukmin. Sedangkan huruf ha ' dan huruf miim yang ada pada akhir 

kata itu untuk orang-orang musyrik. Dan memang seharusnya bagi yang 

membacanya dengan menggunakan huruf ta” («#') membaca kata Sala 
juga dengan menggunakan dhamir «51, dan kata itu menjadi: aa. Namun 

hal ini akan mengganggu irama lafazh ayat diatas, dan ulama tidak 

memperbolehkannya. Akan tetapi apabila diperhatikan lagi, ada beberapa 

ayat yang berpindah dari percakapan secara langsung menjadi percakapan 

tidakJangsung (dari bentuk orang kedua menjadi bentuk orang ketiga)'2, 

"8 Nama lengkapnya adalah: Abu Amru bin Ala bin Amar Al Mazni. Ia adalah salah 
satu dari ulama ilmu Nahwu dan ulama gira'at. Ada yang mengatakan bahwa nama 
depannya itu Zabban, dan ada juga yang mengatakan nama depannya itu Aryan, 

dan ada pula yang mengatakan nama depannya Juzu. Pendapat pertama lebih dikenal, 
namun yang paling benar menurut Ash-Shuli adalah pendapat kedua. Abu Amru ini 
adalah salah seorang ulama arab yang terkenal dengan sifatnya yang dapat dipercaya. 
Lihat kitab Tagrib At-Tahdzib (2/454). 

19 Lihat kitab Ma'ani Al Our an (1/362). 

12 Dalam bahasa arab, bentuk ini disebut dengan al ilrifat (pengalihan), dimana 
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seperti pada firman Allah SWT, ex 25 GEMA 3 KAS IG) ISS “Sehingga 

apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu 

membawa orang-orang yang ada di dalamnya.” Danj juga seperti yang 

disebutkan pada firman Allah SWT, SA Ang Laga 33 383 jus 2 Hala Uap 

u Doha . ui s3 “Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 

kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat 
”122 

demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). 

Oleh karena itu, huruf ha' dan huruf miim pada kata Sepatan bisa juga 

ditujukan kepada orang-orang musyrik, yang maknanya menjadi: Wahai
 

orang-orang mukmin lihatlah orang-orang musyrik yang berjumlah dua kali 

lipat dari jumlah mereka sebenarnya. 

Namun pendapat ini sangat jauh dari makna sebenarnya, karena 

Allah SWT tidak memperbanyak pasukan orang-orang musyrik itu di mata 

orang-orang mukmin. Bahkan sebaliknya, yang diberitahukan kepada kita 

adalah bahwa Allah SWT membuat pasukan orang-orang musyrik itu lebih 

sedikit di mata orang-orang mukmin. Yang maknanya menj adi, Wahai orang- 

orang mukmin lihatlah orang-orang musyrik yang hanya berjumlah dua kali 

lipat dari jumlah pasukanmu, padahal sebenarnya mereka berjumlah tiga 

kali lipat. 

Dengan begitu Allah SWT telah membuat pasukan orang-orang Fi 

itu lebih sedikit di mata orang-orang mukmin, agar dapat memperkuat jiwa 

mereka dan lebih berani untuk menghadapi mereka. Karena sebelumnya 

mereka juga telah diberitahukan bahwa pasukan orang-orang mukmin yang 

hanya berjumlah seratus orang dapat mengalahkan pasukan orang-orang kafir 

yang berjumlah dua ratus orang. 

dhamir mukhathab (bentuk orang kedua) dialihkan menjadi dhamir ghaibah (bentuk 

orang ketiga). Bentuk ini sangat banyak contohnya di dalam Al Our'an. 

121 (Os. Yuunus (10J:22). | 

122 (Os. Ar-Ruum (301:39). 
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Dan bisa juga huruf ha" dan huruf miim pada kata A4. ditujukan 

kepada orang-orang mukmin, yang maknanya menjadi: Wahai orang-orang 

mukmin lihattah pasukanmu sendiri yang berjumlah dua kali lipat dari jumlah 

yang sebenarnya. Maksudnya Allah SWT melakukannya agar mereka 

dapat memberanikan diri mereka sendiri untuk menghadapi orang-orang 

musyrik. 

Namun penafsiran yang pertama lebih sapa diterima, dalilnya adalah 

firman Allah SWT, Asal Vas Lam Ha 3 IS AL GS Ii Ht 5 
yi Ain Pala AS iB Si o3 Ai 3 sen 3 2 ketika 

Allah  ambakka mereka kepadamu di dalam mimpimu (berjumlah) 

sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu 

(berjumlah) banyak tentu saja kamu menjadi gentar dan tentu saja kamu 

akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, akan tetapi Allah telah 

menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 

isi hati.” Dan juga firman-Nya peda ayat selanjutnya: 3! -& ag un pa 1 

Ia Lea CAT said meli y Klan Ki Keslai 25 
dai N DA A Ii I, “Dan ketika Allah menampakkan mereka 2 

kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit 

pada penglihatan matamu dan kamu ditampakkan-Nya berjumlah sedikit 

pada penglihatan mata mereka, karena Allah hendak melakukan suatu 

urusan yang mesti dilaksanakan. Dan hanya kepada Allah-lah 

dikembalikan segala urusan.” 

— Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud??, ia berkata, “Aku pernah bertanya 

kepada seorang laki-laki disampingku (saat berperang bersama): “Apakah 

kira-kira jumlah mereka (musuh yang dihadapi) tujuh puluh orang?” ia 

menjawab, “Sepertinya jumlah mereka mencapai seratus orang.” Namun 

13 (Os. Al Anfaal (8): 43). 

124 (Os. Al Anfaal (8): 44). 

125 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dari Ibnu Mas'ud (3/37-38). 
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setelah kami bertanya kepada beberapa tawanan mengenai jumlah m
ereka 

yang sebenarnya, mereka memberitahukan bahwa jumlah merek
a yang : 

sebenarnya adalah seribu orang. 

Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari suatu kaum, mereka 

mengatakan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah, Allah SWT memperbany
ak 

jumlah pasukan orang-orang mukmin di mata orang-orang kafir, hingga mereka 

mengira bahwa pasukan orang-orang mukmin itu dua kali lipat jumlah m
ereka. 

Namun Ath-Thabari sendiri menganggap pendapat ini lemah. 

Ibnu Athiyah mengatakan” bahwa banyak sekali alasan untuk tidak 

menerima pendapat ini. Makna yang sebenarnya adalah bahwa Allah SW
T 

membuat jumlah kaum musyrik itu lebih sedikit di mata orang-orang mukmin, 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan penafsiran ini maka k
ata 

os (melihat) pada ayat ini dilakukan oleh orang-orang kafir, maksudnya, 

“lihatlah wahai orang-orang kafir pasukan orang-orang mukmin yang berjuml
ah 

dua kali lipat dari yang sebenarnya,” atau bisa juga yang berjumlah d
ua kali 

lipat dari jumlahmu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Al Farra mengira'” bahwa kata Sepatan artinya tiga kali lipat, namun 

penjabaran yang disampaikan Al Farra dalam bahasa Arab tidak terlalu dikenal, 

yang membuat pendapatnya juga tidak dapat diterima. Az-Zujaj 

menegaskan'? bahwa ini bagian yang tidak benar. Tidak benar dari segi man
a 

pun dalam kaidah bahasa Arab. Karena ketika kita mendengar ada yang 

mengatakan Ja (yang serupa) maka akal kita segera berpikir bahwa jumlahnya
 

sama, sedangkan jika ada yang mengatakan asa (dua jumlah yang serupa)
 

maka akal kita akan segera berpikir bahwa jumlah yang disebutkan itu dua 

kali lipat dari jumlah sebelumnya. 

126 Lihat kitab Al Muharrir Al Wajiz karya Ibnu Athiyah (3/37-38). 

127 Lihat kitab Ma'an Al Our'an (11194). 

128 Lihat kitab Ma'an Al Our'an (1/383). 
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Ibnu Kaisan pun tidak menerima pendapat Al Farra, ia mengatakan, 

bahwa dalam penjelasannya, Al Farra menyebutkan jika seseorang 

memiliki satu buku lalu ia berkata “Aku butuh satu buku lagi yang seperti itu” 

maka yang sebenarnya ia butuhkan adalah buku yang pertama dan buku 

yang mirip dengan yang pertama. Sedangkan jika orang tersebut berkata, 

“Aku butuh dua buku lagi yang seperti itu” maka yang ia butuhkan adalah 

tiga buku. Namun ini bertentangan dengan kaidah bahasa dan bertentangan 

dengan apa yang dikatakannya sendiri. Jika seperti yang dikatakan Al 

Farra diatas, maka makna ayat ini adalah bahwa kaum musyrikin membawa 

pasukan pada perang Badar sebanyak tiga kali lipat pasukan mukmin. 

Dan Al Farra mengira bahwa orang-orang mukmin hanya melihat jumlah 

pasukan musyrik yang sebenarnya. Tentu saja penafsiran ini sangat jauh 

dari maksud ayat, karena Allah SWT telah memperlihatkan kepada 

mereka jumlah yang tidak sebenarnya, dengan sebab-sebab: Adanya unsur 

positif, dan untuk memperkuat hati orang-orang mukmin, serta sebagai 

mukjizat dan tanda kenabian Rasulullah SAW. Insya Allah kami akan 

menguraikan segala yang berkaitan dengan perang Badar pada 

pembahasan yang lain. 

Adapun untuk kata 434 Ibnu Kaisan berpendapat: “Tempat kembali 
huruf ha ' dan huruf nuun (mereka) pada kata AI adalah pada kalimat: 

Hc 2 yaitu “golongan orang kafir” sedangkan tempat kembali huruf 

ha' dan huruf nuun (mereka) pada kata Sa adalah pada kalimat: 

SM Jaga 3 “knis13 yaitu “golongan orang mukmin”. Inilah idhmar 

yang ditunjukkan kalimat ayat tersebut, yaitu firman Allah SWT, 

ALS uya «0 opa 2 2, “Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa 

yang dikehendaki-Nya.” Kalimat ini menunjukkan bahwa di mata orang- 

orang mukmin jumlah pasukan musuh hanya dua kali lipat dari jumlah 

mereka saja, padahal sebenarnya jumlah mereka adalah tiga kali lipat. 

Ada yang berpendapat bahwa pada ayat ini yang melihat adalah orang- 

orang kafir, namun yang lebih benar adalah pendapat yang disampaikan 
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oleh Makki,yaitu: Yang melihat adalah orang-orang yang berperang di jalan 

Allah, sedangkan yang dilihat adalah kelompok orang-orang kafir. Maksudnya, 

orang-orang yang berperang di jalan Allah melihat kelompok orang-orang 

kafir hanya dua kali lipat kelompok orang-orang mukmin. Padahal 

kenyataannya kelompok orang-orang kafir adalah tiga kali lipat dari kelompok 

orang-orang mukmin, lalu Allah SWT memperkecil jumlah mereka dalam 

pandangan orang-orang mukmin, seperti yang telah dij elaskan sebelumnya. 

Sedangkan beberapa ulama membaca kata Ha dengan mengganti 

huruf ya ' dengan huruf ta” lalu meletakkan harakat dhammah pada huruf 

tersebut, maksudnya «#3 aa Alasannya adalah kalimat itu adalah bentuk pasif 

yang tidak disebutkan fa'ilnya. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, 

Thalhah, dan As-Salami'?. 

Adapun untuk makna dari firman Allah SWT, #13 2 Lajat Lip Ap 
sai SIS Fed SW GL “Allah menguatkan dengan bantuan- 

Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.” 

Alhamdulillah kami telah membahasnya dengan sempurna sebelum ini. 

Firman Allah: 

1 C3 AA” 0, . yu? Ha 1 Su G .3 

Sasha! pelat Oellg sladll Too Ha el Gn 
2 

T aa DE, .. LA "4 - T TI 9 3 II H3 Ragi JI aa yMA Th 
Toe 

.. £ »3 L- 357. 2 - et NS 

De je NAS a19 ai 2d ag 

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 

12 Bacaan ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam kitabnya I'rab Al Our 'an (1/361), 

juga disebutkan oleh Abu Hayan dalam kitabnya Al Bahr Al Muhith (2/394). Namun 

bacaan ini tidak termasuk giraah sab 'ah yang mutawatir. 
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apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta : 

yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang- 

binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di 

dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” 

(Os. Aali “Imraan (3): 14) 

Untuk ayat ini, terdapat sebelas pembahasan: 

Pertama: Firman Allah SWT, PKL ya LM 533 “Dijadikan 

indah pada (pandangan) manusia kecintaan kara apa-apa yang 

diingini.” Kata Kari diambil dari kata aj yang artinya mempercantik atau 

memperindah. Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai siapakah yang 

memperindah semua itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang 

memperindahnya adalah Allah SWT. Inilah zahir dari pendapat Umar bin 

Khathab RA yang disebutkan oleh Bukhari'?. Ketika diturukannya ayat, 

da za » 51 ds L tiap Bj “Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa 

yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya.”?! Kemudian Umar RA 

berkata, “Ya Allah, lalu setelah Engkau menjadikan harta itu sebagai 

perhiasan?” lalu diturunkanlah ayat, 7£2'3 ya #54 XESI JS “Katakanlah: 
Inginkah Aku beritahukan kepadamu apa yang lebih baik dari yang 

demikian itu? 3 

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa yang memperindahnya adalah 

syaitan. Inilah zahir dari pendapat Hasan. Allah SWT memperindah seluruh 

ciptaan-Nya dengan pengadaannya, pembentukannya, dan memberikan segala 

sesuatu untuk dimanfaatkan, serta menciptakan watak yang dapat condong 

kepada hal-hal yang baik ataupun yang buruk'??. Sedangkan syaitan 

50 HR. Bukhari pada pembahasan tentang hamba Sahaya, bab mengenai sabda 
Rasulullah SAW, “Harta ini sangat manis dan hijau menggiurkan” (4/119). 

31 (Os. Al Kahfi (18J:7). 

132 (Os. Aali “Imraan (3J:15). . 
13 Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Az-Zamakhsyari, 
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memperindahnya dengan t bisikan-bisikan, tipuan-tipuan, dan mempercantik 

sesuatu agar digunakan tidak dengan semestinya dan tidak pada tempatnya. 

Namun kedua penafsiran itu sama-sama memaknai ayat ini sebagai 

awal nasehat untuk seluruh manusia, dan didalam nasehat ini terdapat pula 

pencelaan terhadap orang-orang kafir yang hidup sezaman dengan Rasulullah 

SAW. - | an 

Untuk giraat, jumhur ulama aa kata Kar dengan menggunakan 

bentuk Jswi cb (pasif), lalu kata &.& menjadi berharakat dhammah 

karenanya. Sedangkan Adh-Dhahhak dan Mujahid membacanya -»j, dengan 

menggunakan bentuk biasa (aktif), lalu kata « Ca Wan berharakat aa 

karenanya". . 

Adapun untuk kata Da, para ulama bersepakat untuk meletakkan 

harakat fathah pada huruf ha ', karena untuk membedakan antara isim (kata 

benda) dan na 'at (kata sifat). Kata Sal ini adalah bentuk jamak dari 

200 
3 4, yang dikenal sebagai nafsu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. 

Kata ini berasal dari kata (g“ yang Panen adalah Maan untuk makan 

(rasa lapar). 

Syahwat ini bila terus diikuti akan menjadi candu, dan bila ditaati 

akan membuat celaka. Dalam kitab shahih Muslim'?' disebutkan sebuah 

riwayat dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda: 

ia mengatakan bahwa “Allah SWT memperindah segala sesuatu adalah 

sebagai Mjian, seperti : yang disebutkan dalam firman Allah :SWT, 

sai a 2 BP SI ds u klaa BI “Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa. 

yang ada di bumi sebagai peritasan baginya, agar Kami dapat menguji mereka.” 

Ada hal lain yang menunjukkan makna ini, yaitu giraah yang dibaca oleh Mujahid, 

Ls » yaitu dengan menyebutkan fa'il-nya. Lihat kitab Al Kasysyaf (1/178). 

134 Bacaan ini tidak termasuk giraah sab 'ah yang mutawatir. Bacaan ini disebutkan 

oleh Ibnu Athiyah (2/40), dan Abu Hayan (2/360). 

35 HR. Muslim pada pembahasan tentang Surga dan kenikmatannya (4/2174, 

hadits nomor 2822). 
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..& 3G “ii Ski 3 2 5, 

AI EIU UI OKU Li ai 

“Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka 

itu dikelilingi oleh syahwat.” 

Perumpamaan dalam hadits ini menerangkan, bahwa surga itu tidak 

dapat diraih kecuali dengan mengalahkan perasaan tidak suka dalam suatu 

perintah atau larangan, dan bersabar dalam melakukannya. Sedangkan 

neraka itu tidak dapat dihindari kecuali dengan meninggalkan pemuasan 

keinginan (syahwat), dan mensucikan diri dari keinginan itu. 

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW pemah bersabda, 

“Jalan menuju surga itu terjal dan sulit, sedangkan jalan menuju neraka 

itu lembut dan mudah.” Hadits ini adalah makna dari hadits sebelumnya, 

yaitu sabda beliau: 

Nb s3 Ktm o OJK, 2m aim 

“Surga itu etika oleh hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka 

itu dikelilingi oleh syahwat.” 

Maksudnya, jalan ke arah surga itu jalan yang sulit untuk 

ditempuh, terjal dan menanjak. Sedangkan jalan ke arah neraka itu sangat 

mudah, tidak ada bebatuan ataupun kerikil. Inilah makna dari “lembut dan 

mudah”. 

» ,.,2 

Kedua: Firman Allah SWT, , Li To» “Yaitu: wanita-wanita.” 

Diantara keindahan-keindahan di dunia ini yang aa pertama disebutkan 

pada ayat ini adalah para wanita. Karena keindahan pada wanita lah yang 

sering melunturkan hati. Karena diriwayatkan bahwa para wanita itu dapat 

menjadi fitnah bagi kaum laki-laki dan dapat menjadi tali penghubung syaitan 

untuk menyesatkan. 
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Rasulullah SAW pernah bersabda: 2 

Ca Ga SSI PP AS Ga SG 

“Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi kaum pria 

setelahku daripada fitnah wanita.” HR. Bukhari dan Muslim". 

— Oleh karena itulah fitnah kaum wanita itu lebih berat dibandingkan 

dengan fitnah-fitnah lainnya. 

Dikatakan, bahwa fitnah yang dapat ditimbulkan dari kaum wanita itu 

ada dua, sedangkan fitnah yang dapat ditimbulkan dari anak-anak itu hanya 

satu. Adapun dua fitnah yang dapat ditimbulkan dari wanita yaitu, mereka 

dapat membuat suaminya memutuskan tali silaturrahim, karena biasanya para 

wanita menyuruh suaminya untuk berjauhan dengan ibu dan saudari- 

saudarinya. Dan yang kedua adalah: Mereka dapat membuat suaminya 

mencari uang di jalan yang tidak diperbolehkan, dikarenakan tuntutan 

mereka yang berlebihan. Sedangkan satu fitnah yang mungkin ditimbulkan 

dari anak-anak adalah dari segi pencarian rezeki untuk mereka, yang 

terkadang dapat membuat para ayah terpaksa merelakan dirinya mengambil 

jalur yang salah. 

Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah 

SAW pernah bersabda, “Jangan engkau sediakan istrimu rumah-rumah 

(lebih dari satu), dan jangan ajarkan istrimu untuk menghambur- 

hamburkan harta.” Lihatlah apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah 

SAW kepada para suami, tujuan peringatan itu tentu untuk kebaikan. Karena 

dengan menyediakan istri beberapa rumah maka mereka dapat leluasa 

memanfaatkan kesempatan untuk bercengkerama dengan laki-laki selain 

36 HR. Bukhari pada pembahasan tentang Pernikahan, Bab: Apa yang harus 

diperhatikan dari wanita (3/242). Dan diriwayatkan pula oleh Muslim pada 

pembahasan tentang Peringatan (4/2097-2098, hadits nomor 2740). 
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suaminya, misalnya dengan menerima para laki-laki itu sebagai tetamu mereka 

yang dapat menimbulkan fitnah dan musibah. Seperti diketahui bahwa kaum 

hawa itu tercipta dari bagian tubuh laki-laki, karena itu mereka merasa bahwa 
tugas mereka adalah untuk “menggoda” pria, sedangkan kaum pria diberikan 

syahwat dan menjadikan para wanita sebagai penenangnya. Mereka 

diciptakan untuk saling memberi, untuk saling berbagi, atau bisa juga menjadi 

saling memanfaatkan. Sedangkan mengajarkan istri untuk menghambur- 

hamburkan harta itu akan menimbulkan fitnah yang lebih besar lagi. Riwayat 
lain dari Nabi SAW menyebutkan: “Selamatkan istrimu apabila ia terbiasa 

mengenakan gelang kaki.” 

Pada zaman sekarang ini, para calon suami memang harus dapat lebih 

bersabar dalam mencari seorang istri, apabila ia berniat untuk menikahi 
seorang wanita yang memegang teguh agamanya. Nabi SAW bersabda: 

.. . Bag HF ma ol Ula 

“Pilihlah wanita yang memiliki agama niscaya engkau akan beruntung.” 

HR. Muslim dari Abu Hurairah'?. 

Dalam kitab sunan Ibnu Majah disebutkan'” sebuah riwayat dari 
Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW perah bersabda: 

'7 HR. Thabrani dalam kitab Al Kabir dan kitab Al Ausath. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Al Kinni, juga diriwayatkan oleh Al Khatib 
dan Ibnu Asakir, dari Musalamah bin Makhlad. Hadits ini juga disebutkan dalam 
kitab Ash-Shaghir (no.1155), walaupun setelah itu diisyaratkan bahwa hadits ini 
termasuk hadits yang lemah. Dan disebutkan pula oleh Ibnul Jauzi dalam kitab 4! 
Maudhu 'at. Lihat kitab Al Jaami' Al Kabiir (1/1084). 
8 HR. Muslim pada pembahasan tentang Pernikahan, Bab: Anjuran untuk memilih 

wanita yang berpegang teguh pada agamanya (2/1087). 

"8 HR. Ibnu Majah, pada pembahasan tentang Pernikahan, Bab: Anjuran untuk 
menikah dengan wanita yang memegang teguh agamanya (1/597, hadits nomor 
1859). 
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Sapi Yg Sapa Ol al aa I an Y 

AN Aa Je AAS SS Lali SY 1 gi EGA 
Jet 3 2.19 asi Ia 

“ Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya saja, karena 

bisa saja wanita yang cantik itu besar kepala. Dan janganlah kalian 

menikahi wanita karena hartanya, karena bisa saja wanita yang memiliki 

harta itu membuatnya bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi nikahilah 

wanita karena agamanya. Sungguh budak wanita yang memiliki hidung 

dan telinga yang tidak sempurna serta berkulit legam, namun ia memiliki 

agama baik (bagi kalian).” 

Ketiga: Firman Allah SWT, 131, “Dan anak-anak.” Kata ini adalah 

sambungan dari kata sebelumnya. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata -»!. 

Firman Allah SWT dalam kisah Nabi Nuh: Jal 5 (gl 3) 25 J5 “Dan 
Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, “Ya Tuhanku, 

sesungguhnya anakku termasuk keluargaku ”140 Dalam bentuk kecilnya 

disebut dengan « «2 seperti yang dikatakan oleh Lugman: Aa 3 J3 I Ban ag 

“Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah (dengan dana 

lainnya). 

Sebuah riwayat menyebutkan'?, bahwa Nabi SAW pernah bertanya 

120 (Os. Huud (117: 45). 

41 (OS. Lugman (31J:13). 

12 Hadits dengan makna yang serupa disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitabnya 

Al Jaami'Al Kabiir (2/784), dari Abu Ya” la, dari Abu Sa'id, dengan lafazh: “Seorang 

anak adalah buah hati (orang tuanya), namun ia juga dapat membuat orang 

tuanya menjadi seorang yang pengecut, seorang yang kikir, dan seorang yang 

cengeng.” Dan As-Suyuthi juga menyebutkannya dalam kitab Al Jaami' Ash- 
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kepada Asy'ats bin Oais: “Apakah engkau memiliki anak laki-laki dari 

perkawinanmu dengan anak perempuan Hamzah?” ia menjawab, “Ya, 

aku memiliki seorang anak, dan aku amat senang apabila aku memiliki 

semangkuk besar makanan yang dapat aku berikan kepadanya.” Lalu 

Rasulullah SAW mengatakan, “Jika engkau berkata demikian maka 

anakmu adalah buah hatimu dan penyejuk matamu. Namun disamping 

itu (ingatlah bahwa) seorang anak juga dapat membuat seseorang 

menjadi pengecut, dapat membuat seseorang menjadi kikir", dan dapat 

membuat seseorang menjadi cengeng.” 

Keempat: Firman Allah SWT, 2Salis ii. Sa jai, pati 
“Harta yang banyak dari jenis emas dan perak.” Kata pati | adalah 

bentuk jamak dari kata ya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah 
C2 -. 

SWT, ! 5 Wa opa 555153 “Sedang kamu telah memberikan kepada 

seseorang di antara mereka harta yang banyak.” 

Makna dari kata "4! sendiri adalah harta yang melimpah. Namun ada 
juga yang berpendapat bahwa kata 3 adalah sebutan untuk ukuran berat 

yang ditimbang, seperti halnya kilogram atau pound. Lalu ketika takarannya 

sudah sesuai maka dikatakan: Ini satu ginthar. Maksudnya yang seimbang 

beratnya dengan satu ginthar. Orang-orang arab juga menyebut “ JJ ja” 

jika sesuatu yang ditimbangnya telah mencapai satu ginthar. f | 

Berbeda dengan pendapat Az-Zujaj yang mengatakan bahwa asal kata 

Shaghiir (No. 9689), dan ia juga mengisyaratkan bahwa hadits ini termasuk hadits 
yang lemah. 

1? Maknanya adalah: Anak-anak dapat membuat seorang ayah menjadi takut akan 
mati, atau takut berjihad. Karena jika ia mati maka ia akan meninggalkan anak- 
anaknya menjadi yatim. Dan anak-anak juga dapat membuat seorang ayah menjadi 
kikir atau menyayangi hartanya. Karena ia berpikir untuk memberikan hartanya 
hanya kepada anak-anaknya. 

14 (Os. An-Nisaa' (4J: 20). 
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dari /—3 adalah »—44 yang maknanya adalah menyimpulkan tali atau 

mengikatnya. Dari makna inilah penyebutan kata # mh (jembatan) 

karena mengikatkan dan menyambungkan satu tempat dengan tempat 

lainnya. : 

Lalu ada beberapa pendapat dari para ulama mengenai batasan berat 

satu —3, Sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab menyebutkan, bahwa Nabi 

SAW pernah bersabda, “Satu ginthar itu seribu dua ratus ugiyah.” 

Pendapat ini juga disampaikan oleh Mu'adz bin J abal, Abdullah bin Umar, 

Abu Hurairah, dan ulama-ulama lainnya. ' £ ag 

Ibnu Athiyah mengatakan"$ bahwa pendapat diatas adalah pendapat 

yang paling benar, namun ginthar masih tetap tergantung oleh penafsiran 

kadar ugiyah pada masing-masing negeri. : : 

Ada juga yang berpendapat bahwa satu ginthar itu sekitar dua belas 

ribu ugiyah. Pendapat ini disebutkan oleh Al Basiti dalam kitabnya Musnad 

Shahih, yang disandarkan kepada Nabi SAW dan diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda: 

. 8. | . 20... 

Sah an an ab yr uas da abah 

“Satu ginthar itu dua belas ribu ugiyah, dan setiap ugiyah itu lebih baik 

dari apa yang ada diantara langit dan bumi.” Pendapat yang serupa 

juga disampaikan oleh Abu Hurairah. 

15 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Al Jaami 'Al Kabir (2/555) 

dari Ibnu Jurair, dari Ubay bin Ka'ab. Satu ugiyah nilainya empat puluh dirham 

perak. 

146 Lihat kitab Tafsir Ibnu Athiyah (3/41). 

7 HR. Ibnu Majah, dan juga Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Lalu Ybnu Hibban 

mengisyaratkan bahwa hadits ini termasuk hadits shahih. Memang banyak sekali 

riwayat yang menegaskan ukuran satu ginthar, namun hal itu kembali pada istilah 

yang digunakan pada masing-masing negeri. Lihat kitab Al Jaami' Al Kabiir (2/ 

554), juga kitab Ash-Shaghir (no.6195), dan juga kitab Faidhul Dadir (41540). 
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Sedangkan yang disebutkan dalam kitab Musnad Abi Muhammad 

Ad-Darimi adalah riwayat dari Abu Sa'id Al Khudri'8, ia berkata, 

“Barangsiapa yang membaca sepuluh ayat pada setiap malamnya, maka ia 

akan dicatat sebagai dzakiriin (ahli dzikir). Dan barangsiapa yang membaca 

seratus ayat pada setiap malamnya, maka ia akan dicatat sebagai gaanithiin 

(hamba yang taat). Dan barangsiapa yang membaca lima ratus hingga seribu 

ayat pada setiap malamnya, maka setiap pagi harinya ia akan diberikan satu 

ginthar pahala.” Lalu ia ditanya oleh seseorang: “Apakah ginthar itu?” ia 

menjawab, “sekantung kulit sapi jantan yang penuh dengan emas.” Hadits 

mauguf. Pendapat ini juga diikuti oleh Abu Nadhrah Al Abdi. Dan disebutkan 

pula oleh Ibnu Sidah, bahwa begitulah maknanya dari bahasa suryaniyah. 

Lalu An-Nugasy juga meriwayatkan dari Ibnu Al Kalbi bahwa begitulah 

maknanya dari bahasa Romawi. 

Beberapa ulama lain, semisal Ibnu Abbas, Adh-Dhahak, dan Al Hasan, 

berpendapat: “Satu ginthar itu seribu dua ratus uang perak.” Lalu di lain 

tempat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa satu ginthar itu seribu dua ratus 

dirham dari uang perak, atau, seribu dinar dari uang emas, seperti diyatnya 

seorang laki-laki muslim. Dan di lain tempat Adh-Dhahak dan Al Hasan 

meriwayatkan, dari Sa'id bin Musayyib: Satu ginthar itu delapan puluh ribu 

Oatadah juga menegaskan pendapat terakhir, ia mengatakan bahwa 

satu ginthar itu sekitar seratus pound emas, atau, delapan puluh ribu dirham 

dari uang perak. Dan ditegaskan pula oleh Abu Hamzah Ats-Tsumali, ia 

mengatakan bahwa di daerah Afrika dan Andalusia (Spanyol) satu ginthar 

itu sama dengan delapan puluh ribu keping emas atau perak. Sedangkan As- 

Suddi berpendapat, satu ginthar itu sama dengan empat ribu dirham. Dan 

Mujahid berpendapat bahwa satu ginthar itu sama dengan tujuh puluh 

18 YIR. Ad-Darimi pada pembahasan tentang Keutamaan-keutamaan Al Our'an, 
Bab: Pahala orang yang membaca seratus hingga seribu ayat (2/466). 

19 Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (2/397), 
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ribudirham"?. 

Lalu, kaan dari Ibnu Umar, yang Pa juga oleh Makki: 

Satu ginthar itu sama dengan empat puluh ugiyah emas atau perak. Pendapat 

ini juga disampaikan oleh Ibnu Sidah dalam kitab.Al Muhkam, lalu ia berkata, 

“menurut bahasa Barbar, satu ginthar itu sama dengan seribu dirham.” 

Sedangkan Rabi? bin Anas berpendapat bahwa ginthar itu adalah sebutan 

untuk harta yang sangat banyak. Inilah yang banyak diketahui oleh orang 

Arab. Seperti juga yang disebutkan dalam firman Allah SWT, 

Gta Sae 223“ 
di antara mereka harta yang banyak.” Dan seperti yang disebutkan juga 

Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang 

dalam hadits: “Sesungguhnya Sufyan bin Umayah termasuk seseorang 

dari kaum jahiliyah yang memiliki harta yang banyak, dan ayahnya juga 

seseorang yang memiliki harta yang banyak.” 

Dan diriwayatkan pula dari Al Hakam yang menyebutkan bahwa ginthar 

itu adalah harta diantara langit dan bumi. 

Kemudian para ulama juga berbeda pendapat mengenai makna 

8,Ja-2JI, Ath-Thabari dan yang lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah 

yang berlipat-lipat ganda, seakan kata pisa itu untuk tiga kali hpat jta3, 

sedangkan kata 3Jax2JI itu untuk sembilan kali lipatnya. Dan diriwayatkan 

dari Al Farra, ia berpendapat: pasal itu bentuk jamak dari jWa3, sedangkan 

said itu bentuk jamak dari pasal. Oleh karena itu, kata said ini 

adalah jamaknya jamak, yang dapat diterjemahkan dengan lebih dari sembilan. 

As-Suddi mengatakan bahwa mugantharah itu dapat dibentuk dan 

dicetak hingga menjadi mata uang dinar atau dirham. Sedangkan Makki 

berpendapat bahwa mugantharah itu sebagai pelengkap kata saja yang 

maknanya berlipat-lipat. Pendapat ini juga disebutkan dari riwayat Al Harawi, 

dan sebagiannya juga disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab Al Muharrir Al 

Wajiiz (3/41-42). 

150 Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Al Atsir dalam kitab An-Nihayah (4/113). 
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mereka menegaskan bahwa bentuk ini seperti kata 3 2.s untuk j4, atau kata 

adl pa untuk Ayi. 

Ibnu Kaisan dan Al Farra berpendapat: Mugantharah itu tidak kurang 

dari sembilan pad . Sedangkan di dalam kitab Shahih Al Basiti disebutkan, 

bahwa Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah SAW, 

beliau bersabda, 

Ia SA Alan P3 SAY ab ia LI TU AT ja P3 

Spa Ta LT Ui 3 2g Ga 

“Barangsiapa yang membaca sepuluh ayat pada setiap malamnya, maka 

ia tidak akan dicatat termasuk orang-orang yang lalai. Dan barangsiapa 

yang membaca seratus ayat pada setiap malamnya, maka ia akan dicatat 

termasuk orang-orang yang selalu taat. Dan barangsiapa yang membaca 

seribu ayat pada setiap malamnya, maka ia akan dicatat termasuk orang- 

orang yang memperoleh pahala yang melimpah.”'! 

Kelima: Firman Allah SWT, 2Auli, CAM Ly » “Dari jenis emas 

dan perak.” Kata ya termasuk bentuk kata mnianmats" 22, karena ketika 

kata ini dikaitkan dengan kata sifat maka kata sifat itu akan berbentuk 

muannats, contohnya: “ix.sdi La”. Bentuk jamak dari yANi adalah 

Lim3, atau L/'A3, dan bisa juga menjadi ix3, dan terkadang juga 

menggunakan £.3391. Kata yak ini juga digunakan oleh para penduduk 

Yaman sebagai pengukur timbangan. Dan kata kerja yang digunakan untuk 

orang yang tercengang karena melihat ladang emas adalah tas. 

Adapun kata ali lebih dikenal, bentuk jamaknya adalah (2-eb. Kata 

ada i ini dari kata Gak yang artinya bercerai berai, seperti ungkapan untuk 

151 Periwayatannya telah disebutkan. 

152 Lihat kitab Ash-Shihaah (1/129). 
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perpisahan yang terjadi pada suatu kalangan, disebut dengan “4'”. 

Sedangkan kata aNi .diambil dari kata (saj yang artinya pergi. 

Pengambilan dua kata dari masing-masing kata asalnya ini sangat berpengaruh 

pada fenomena yang ada pada kedua benda yang bernilai tinggi ini, yaitu . 

ketidakabadian dan kefanaannya dari kepemilikan seseorang. 

Keenam: Firman Allah SWT, Ii “Dan kuda.” Kata ini juga 

termasuk bentuk kata mu 'annats. Mengenai ada tiadanya bentuk tunggal ' 

untuk kata ini ada beberapa ulama yang berlainan pendapat, Tbnu Kaisan 

mengatakan bahwa bentuk tunggal untuk kata sad adalah Jadi seperti ' 

bentuk tunggal untuk kata “3 dan cm adalah 7 dan P0. 

Ibnu Kaisan melanjutkan, Kata Jadi ini pada dasarnya bermakna 

sombong atau congkak, karena diambil dari kata ' Jis. Karena itulah kuda 

disebut dengan yaa, Mana Kana ada kesan Pe patas cara 

kuda berjalan. 

Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa kata 'sjiadalah belati 
jamak yang tidak ada bentuk tunggalnya'dari Segi lafazh, namun dari segi 

makna kata 'kaji dapat menggunakan kata “wp untuk bentuk tunggalnya. 

Kata-kata yang berbentuk jamak yang tidak memiliki bentuk tunggal bukanlah 

hanya terjadi pada kata Jadi saja, namun juga banyak kata-kata lainnya, 

seperti misalnya Thi 3, d3, s3, dan yang semacamnya'". 

Mengenai hadits dan atsar yang menyebutkan kata “ u 3 untuk 

menerangkan tentang seekor kuda antara lain adalah hadits Nabi SAW yang 

diriwayatkan dari Ali, beliau bersabda, “Sesungguhnya “Allah SWT. 

menciptakan kuda dari angin, oleh" karena itu ia dapat terbang 

(menembus udara) tanpa memerlukan sayap.” Latu Wahab bin Munabbih 
pet 

159 Lihat kitab Ash-Shihah (3/1098). | 
154 Lihat kitab tafsir Ibnu Athiyah (3/44). 
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menegaskan: “kuda itu tercipta dari angin selatan.” Dan ia juga menambahkan: 

“Siapapun yang bertasbih (mengucap: Subhanallah), atau bertakbir 

(mengucap: Allahu akbar), atau bertahlil (mengucap: Lailaahaillallah), lalu 

terdengar oleh seekor kuda, maka kuda itu akan menjawab dengan yang 

serupa.” 

Sedangkan untuk kata (si, sifat-sifatnya, dan segala yang berkaitan 
dengannya, Insya Allah akan kami bahas kembali lebih mendetail pada 

pembahasan tafsir surah Al Anfal. 

Melanjutkan penukilan hadits dan atsar yang menyebutkan kata 

kuda, salah satunya adalah: “Sesungguhnya Allah SWT telah 

memperlihatkan kepada Nabi Adam seluruh jenis hewan, setelah 

itu beliau diperintahkan: “Pilihlah salah satu dari hewan tersebut." 

Nabi Adam pun segera menunjuk kuda sebagai hewan pilihannya. 

Lalu dikatakan kepadanya: “Engkau telah memilih kemuliaan. 

Kemudian ditentukanlah sebuah nama yang sesuai dengan 

kemuliaan itu.” 

Inilah dasar penamaan dadi untuk kuda, karena hewan tersebut 

terkesan mulia. Perhatikanlah para prajurit Allah SWT yang menunggangi 

hewan tersebut ketika berperang melawan musuh Allah, mereka terlihat mulia, 

berwibawa, dan ditakuti. Adapun dasar penamaannya dengan menggunakan 

kata “,') adalah, karena kuda sangat buas menerkam udara, seperti buasnya 

harimau pada saat menerkam mangsanya. 

Ada pula yang menamakan hewan ini dengan sebutan CP. Dasar 

penamaannya adalah karena hewan tersebut dianugerahkan kepada 

Nabi Ismail AS, sebagai ganjaran karena telah mendirikan pondasi-pondasi 

Ka'bah, dan Nabi Ismail AS berasal dari negeri Arab, oleh karena itu 

pemberian Allah itu diberikan nama Arabi. 

Sebuah riwayat menyebutkan, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 

“Sebuah rumah tidak akan dimasuki oleh syaitan apabila didalamnya 
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ada kuda yang bagus.” Makna kuda yang bagus pada hadits ini 

adalah kuda yang belum tercampur keturunannya (bukan kuda hasil kawin . 

silang)'. 

— Riwayat lainmenyebutkan, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 

S sp inai Gb , Hp #5 SU 2 LN VI AYI JI “5 

Lal oa JS ak 

“Kuda terbaik adalah kuda hitam yang memiliki warna putih di 

keningnya'”' dan warna putih di hidungnya atau bagian atas bibirnya". 

Kemudian kakinya juga berwarna putih kecuali kaki depan sebelah 

kanan'?. Apabila kuda berwarna hitam kelam tidak ada, maka (yang 

terbaik lainnya adalah) kuda yang berwarna merah kecoklatan'9, yang 

memiliki warna semacamnya kuda yang berbeda dari yang 

kebanyakan'”'.” HR. At-Tirmidzi dari Abu Gatadah'?. 

Kitab Musnad Ad-Darimi juga menyebutkan sebuah riwayat dari Abu 

Oatadah mengenai seorang laki-laki yang meminta saran kepada Rasulullah 

155 Hadits ini disebutkan oleh Ad-Damiri pada saat ia berbicara mengenai kuda 

pada pembahasan tentang Kehidupan hewan. 

156 Lihat kitab Al-Lisan (hal.4625). 
57 Agrah: Kuda yang memiliki titik putih pada dahinya. Lihat kitab An-Nihayah 

(4/36). 

158 Atsram: Kuda yang memiliki titik putih pada hidung atau bagian atas bibirnya. 

Lihat kitab An-Nihayah (2/196). 

159 Muhajjal: Kuda yang memiliki warna putih pada kakinya hingga batas tumitnya, 

dan tidak mencapai lututnya. Lihat kitab An-Nihayah (1/346). 

160 Kumait: Warna di antara hitam dan merah. Lihat kitab An-Nihayah (2/522). 

ISI Syiyah: Warna yang berbeda dengan warna yang dimiliki oleh kuda kebanyakan. 

Lihat kitab An-Nihayah (2/522). 

12 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Jihad, bab: Hadits mengenai kuda 

yang disarankan (4/203, hadits nomor 1696). At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini 

termasuk hadits hasan shahih gharib. 
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SAW, ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku berniat ingin membeli seekor kuda, 

bagaimana ciri-ciri kuda yang harus aku beli?” beliau menjawab, 

KAN oh Pe ASN 2 SE ad Bb Jasa SL Ai EA 

“Belilah kuda hitam yang memiliki bercak putih di hidungnya dan bercak 

putih pada kakinya kecuali kaki depan sebelah kanan. Atau kuda yang 

berwarna merah kecoklatan yang memiliki warna berbeda dengan kuda 

kebanyakan, niscaya kamu akan memperoleh keberuntungan dan 

selamat.” 

Lalu imam An-Nasa'i juga meriwayatkan'4, dari Anas, ia berkata, 

“Sesuatu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW setelah istrinya adalah 

kuda.” Dan hadits lain yang diriwayatkan oleh para imam hadits'$, dari Abu 

Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: 

ue ho Too ne page aa fo ag La ani 
29 Pro dea Opa ria Opal jera NG Jet 

“Kuda itu (digunakan) untuk tiga hal, (yaitu): untuk mencari pahala, 

untuk mencari perlindungan, atau untuk mencari dosa.” Al hadits. 

Hadits ini sangat panjang sekali, namun sepertinya tidak perlu disebutkan 

secara keseluruhan karena hadits ini adalah hadits yang sudah sangat dikenal 

secara umum. Insya Allah kami akan menjelaskan secara lebih mendalam 

13 HR. Ad-Darimi pada pembahasan tentang Jihad, Bab: Apa yang disarankan dan 
yang tidak disarankan dalam memilih atau membeli seekor kuda (2/212). 

184 HR. An-Nasa'i pada pembahasan tentang Kuda, Bab: Kecintaan terhadap kuda 
(6/217-218). 

165 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Jihad, Bab: Kuda itu diniatkan untuk 
salah satu dari tiga hal (2/147), dan Muslim pada pembahasan tentang Zakat, Bab: 
Dosa dan hukuman bagi orang yang tidak mau berzakat (2/681), dan Ibnu Majah, 
Imam Malik pada pembahasan tentang Jihad, dan juga Imam Ahmad dalam kitab 

musnadnya (1/395). 
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mengenai hewan tunggangan ini pada pembahasan surah Al Anfal dan surah 

An-Nahl. 

Ketujuh: Firman Allah SWT, 35231 “Pilihan.” Maksudnya, 

kuda:kuda yang diternak atau dipelihara di peternakan. Pendapat ini 

disampaikan oleh Sa'id bin Jubair. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah 

disebutkan'$, diriwayatkan dari Ali, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang 

seseorang untuk menggembalakan ternak sebelum terbitnya matahari, 

dan beliau juga melarang seseorang untuk menyembelih hewan ternak 

yang sedang menyusui (yang banyak susunya). 

Kata ini juga disebutkan padaayat: T, 5 «3 Yang pada (tempat 

tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.”' 

Ibnu Zaid berpendapat bahwa makna dari kata 42$..Jl adalah kuda 

yang dipersiapkan untuk berjihad. Sedang Mujahid mengartikannya dengan 

kuda yang bagus dan sempurna bentuknya'8. Dan Ikrimah mengatakan bahwa 

maknanya adalah kuda yang cantik, seperti sebutan kepada laki-laki yang 

rupawan “3 'J#3”. Pendapat ini juga dipilih oleh An-Nuhas'?. Lalu 

diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan, &. TN kata asalnya 

adalah "s' yang artinya kuda yang diberi tanda dengan tanda khusus di 

186 HR. Ibnu Majah, pada pembahasan tentang Perniagaan, bab: Berternak (2/ 

744, hadits nomor 2206). ai 

1s! Ayat selengkapnya: had Taha Mag SN AA CI Masi LS Jai sc ai . 

S5 an “Dia-lah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, 

sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya menyuburkan tumbuh- 

tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.” 

(Os. An-Nahi (16): 10). 

168 4rsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/45), dan juga oleh 

Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhiith (2/397). 

169 Lihat kitab Ma'an Al Our'an (1/367). 

Nas Al Gurthubi 
ni 

Pe 



wajahnya". Pendapat ini diikuti pula olehAl Kisa'i dan Abu Ubaidah'”!. 

Saya (Al Ourthubi) katakan, “Semua makna yang disebutkan 

diatas dapat menjadi arti lafazh tersebut. Jika dikumpulkan seluruh 

maknanya maka kuda tersebut adalah kuda yang dipelihara, dipersiapkan, 

bagus bentuk tubuhnya, dan di beri tanda agar berbeda dengan yang 

..Abu Zaid mengatakan!” bahwa makna asalnya adalah membuat 

suatu.tanda untuk kuda tertentu agar dapat dibedakan dengan kuda 

lainnya yang ada di suatu peternakan. Dan seorang ahli bahasa yang 

bernama Ibnu Faris, menulis dalam bukunya Mujmal: 3254431 adalah 

kuda tunggangan yang dapat dikendarai. Sedangkan Al Muarrij berpendapat 

bahwa maknanya adalah kuda yang diberi tanda dengan besi panas. Dan Al 

Mubarrad mengatakan bahwa makna z25.2Jf adalah kuda yang dikenali 

oleh penduduk suatu negeri. Sedang Ibnu Kaisan mengartikan, kuda 

yang warnanya belang-belang. Namun semua makna ini rata-rata sama 

dalam artian: “tanda pada seekor kuda”. 

Kedelapan: Firman Allah SWT, m3 “Dan binatang-binatang 

ternak.” Ibnu Kaisan mengatakan bahwa jika ada yang menyebutkan 

kata «# maka yang dimaksudkan adalah hewan tertentu, yaitu unta, 

namun jika ada yang menyebutkan kata ,.5Yf maka yang dimaksudkan 

10 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam kitab Ma'an Al Our'an (1/367), 
juga oleh Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (2/397, dan juga oleh Ibnu 
Athiyah dalam kitab Al Muharrir Al Wajiiz (3/45). 

1 Lihat kitab Ma'an Al Our an (1/367). 

12 Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Aus bin Tsabit Al Anshari Al Khazraji Al 
Bashri. Seorang ahli bahasa Arab dan ilmu Nahwu, seorang imam penyair yang 
dijadikan panutan dan kata-katanya diambil oleh Abu Al Oasim bin Salam, Amru 
bin Ubaid, Abu Hatim As-Sajistani, dan ulama bahasa lainnya. Sedang ia sendiri 
belajar dari gurunya, Abu Amru bin Ala. Lihat kitab Mu 'jam Al Adibba' (3/375- 
376). 
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adalah hewan apa saja yang diternak. 

Al Farra berpendapat, kata ini hanya dapat digunakan pada kalimat 

yang berbentuk mudzakkar saja, tidak dengan kalimat yang berbentuk 

mu 'annats. Menurut Al Farra kata esi digunakan untuk seluruh jenis hewan 

ternak, yang bentuk jamaknyaadalah ,. Yi. 

Sedangkan Al Harawi berpendapat, kata ini dapat digunakan pada 

kalimat yang berbentuk mudzakkar, dan dapat digunakan juga pada kalimat 

yang berbentuk mu 'annats. Menurut Al Harawi kata ,.5$f itu sebutan 

untuk hewan ternak tertentu, misalnya unta, sapi, kerbau, kambing, dan yang 

lain-lainnya. Namun jika yang disebut hanya “3 sajamaka maknanya lebih 

khusus lagi, maksudnya unta. 

Dalam kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan'?, sebuah hadits yang 

diriwayatkan dari Urwah bin Al Barigi secara marfu ': 

PR IN JA yen Sia Sa TA PI 3 JI 
: Ar 

“Unta itu sebuah kemuliaan bagi yang memeliharanya, sedangkan 

kambing itu adalah keberkahan, dan kebaikan selalu tersimpul pada 

ubun-ubun kuda hingga Hari Kiamat nanti.” 

Dan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah juga disebutkan'"', hadits lain 

yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW pernah 

bersabda: 

Em NS La 

17 HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Perniagaan, Bab: Memelihara ternak 

(2/773, hadits nomor 2305). 

14 HR. Ibnu Majah pada pembahasan yang sama. Namun di dalam sanad hadits 

ini ada periwayat yang lemah, yang disepakati kelemahannya oleh para imam hadits. 
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“Domba itu salah satu hewan surga.” 

“Dan masih-dari kitab Sunan Ibnu Majah, disebutkan sebuah riwayat 
dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW menyuruh para orang kaya 
diantara kami-untuk memelihara kambing, dan beliau menyuruh para orang 
miskin untuk memelihara unggas'. Lalu Abu Hurairah menambahkan, “karena 
jika yang memelihara unggas adalah orang-orang kaya maka artinya Allah 
telah mengizinkan para malaikat-Nya untuk membinasakan daerah yang 

mereka tempati". 7 

Dan masih dari kitab Sunan Ibnu Majah, disebutkan riwayat lain dari 
Ummu Hani, bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepadanya: 

Ta 3 ka 3 Cp Sai 

“ Peliharalah hewan Grab karena Dana hewan domba ear 
keberkahan.”"5 HR. Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari 

Wagi”, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Ummu Hani. Isnad hadits 

ini adalah isnad yang shahih. 

Kesembilan: Firman Allah SWT, & sd 1, “Dan sawah ladang.” Kata 

si | padaayat ini adalah bentuk mashdar yang dijadikan sebutan untuk 
segala jenis tanaman yang ditanam. Kata ini juga digunakan untuk hal-hal 
yang berkaitan dengan pertanian. Oleh karena itu sebutan BI pada ayat 
ini mencakup segala sesuatu yang ditanam, entah itu biji-bijian, sayur-sayuran 

"8 HR. Ibnu Majah pada pembahasan yang sama. Namun di dalam sanad hadits 
ini ada periwayat yang bernama Ali bin Urwah, dan ia adalah perawi yang lemah. 
Dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa ia sering memalsukan hadits. Dan di dalam 
sanad hadits ini ada periwayat lain yang bernama Utsman bin Abdurrahman, dan ia 
adalah perawi yang tidak diketahui kebenarannya. Dan matan (isi) hadits ini juga 
disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam kitab 4! Maudhu 'aat (hadits-hadits palsu). 
"6 HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Perniagaan (2/773). Para perawinya 

terpercaya dan isnadnya shahih. 
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atau bibit tanaman untuk dijadikan pepohonan, ataupun jenis lainnya yang 

termasuk dalam istilah pertanian dan perkebunan. 

Dalam sebuah hadits disebutkan, : 

af Pata US BLN LA 

“Bercocok tanamlah (berbuatlah) untuk duniamu seakan-akan kamu 

akan hidup selamanya.” Dan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh 

Abdullah disebutkan, 

TS at? 
oa Ida Ip | 

“Tanamkanlah Al Our 'an (dalam dirimu)" Maksudnya, tetapkanlah 

dalam hatimu. 

Ibnu Al Arabi mengatakan bahwa kata «-sJi juga dapat bermakna 

penyelidikan, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits: “Nama yang 

paling jujur adalah Harits (penyidik). Karena menyelidiki itu adalah 

sebuah upaya untuk menghasilkan sesuatu, sama seperti upaya seseorang 

untuk mencari rezeki, yang terkadang disebut dengan «J1. 

Adapun jika disebut kata Hua maka maknanya adalah orang yang 

menyalakan api, sedangkan jika yang disebut adalah kata ca'adi maka 

maknanya adalah busur panah. Bentuk jamak dari kata «5 tadi adalah 

5x. Dan apabila disebutkan “SV Jej! Wp”, maka artinya orang 

tersebut sedang memperkurus untanya. Mengenai hal ini, ada sebuah riwayat 

dari kisah Muawiyah, yaitu ketika ia melihat unta-unta yang kurus, ia bertanya: 

“Apa yang telah kalian lakukan dengan unta-untamu' 179 mereka menjawab, 

17 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnul Atsir dalam kitab An-nihayah (1/360). 

178 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnul Atsir dalam kitab An-Nihayah (1/360). Lalu 

ia berkata, “karena harits itu nama lain dari berusaha, dan setiap manusia pasti 

akan melakukan usaha, entah itu karena keinginannya sendiri ataupun terpaksa. 

17? Dalam kitab An-Nihayah Ibnu Al Atsir mengatakan bahwa seakan-akan dengan 
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“Kamimenanamnya sewaktu perang Badar.” Abu Ubaid mengatakan bahwa 

“yang mereka maksudkan adalah memperkuruskannya.' Dikatakan, bahwa 

kata &p- dan kata & 5 adalah satu bentuk bahasa yang sama. 

Dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan'"' sebuah riwayat dari Abu 

Umamah Al Bahili, yaitu tatkala ia melihat alat pertanian yang terbuat dari besi 
(sekop, pacul, atau alat bajak) dan alat bertani lainnya, ia mengatakan: Aku 

pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

Jah A3 V3 ia BN 

“Tidaklah rumah kaum ini dimasuki kecuali ia didera oleh kehinaan.””? 

— Ditafsirkan, bahwa kehinaan yang dimaksud pada hadits ini adalah jika 
seseorang menyibukkan hidupnya hanya untuk bertani dan bercocok tanam 

saja. Al Mahlab menegaskan bahwa makna dari sabda Rasulullah SAW ini 

adalah anjuran untuk meningkatkan derajat hidup dan mencari rezeki dengan 

cara yang lebih baik, karena Nabi SAW merasa khawatir apabila ummatnya 

hanya sibuk mengurusi ladangnya saja maka mereka akan melupakan dakwah 

dan jihad di jalan Allah, karena pekerjaan di ladang itu sangat menghabiskan 
waktu dan tenaga. Oleh karena itu mereka dianjurkan untuk tidak selalu 

mengurusi keduniaan mereka, namun juga memperhatikan masalah akhiratnya. 

Wallahu a'lam. 

pertanyaan ini Mu'awiyah sedang mencela mereka yang ikut serta berperang padahal 
mereka biasanya mereka hanya bertani dan bercocok tanam. 

10 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Al Atsir dalam kitab An-Nihayah (1/360). 
Lalu Ibnu Al Atsir berkata, “seakan-akan jawaban mereka itu sebagai balasan dari 

pertanyaan Mu'awiyah yang menyinggung hati mereka.” Maksud dari “Kami 
menanamnya sewaktu perang Badar” adalah sindiran bahwa mereka telah 

membunuh kakek moyang Mu'awiyah pada perang Badar. 

181 HR. Bukhari pada pembahasan tentang Pertanian (2/45). 

182 HR. Bukhari pada pembahasan tentang Pertanian, Bab: Hadits mengenai barang- 
barang bertani yang ditinggalkan begitu saja selesai menggunakannya (2/45). 
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Umar bin Khathab RA juga menganjurkan dalam perkataannya, 

“Bekerja keraslah kalian, banting tulanglah kalian, namun jangan lupakan
 

untuk berlatih menunggang kuda, hingga kalian kalah dari para penggemba
la 

unta.” Intinya, Umar menyuruh rakyatnya untuk selalu berlatih menunggang
 

kuda dan menggerakkan badan mereka untuk berolah raga, agar pada
saat 

panggilan jihad berkumandang maka mereka siap untuk maju ke medan 

perang. Na 

Dalam kitab Shahih Bukhari dan kitab Shahih Muslimj juga disebutkan 

tentang keutamaan bercocok tanam'". Yang berarti bahwa kehinaan yang 

dimaksud oleh Nabi SAW bukanlah perbuatan bercocok tanamnya. 

Yaitu sebuah riwayat dari Anas bin Malik, ia berkata, “Nabi SAW perna
h 

bersabda, 

Book 30 0... $on .3 . 

Lagi) OLI Pb . B3 - an 

AN Kb BS) 

“Tidaklah seorang muslim bercocok tanam atau menanam tanaman, lalu 

(hasilnya) dimakan oleh manusia, atau burung, atau hewan, melainkan 

setiap hasil yang dimakan itu tercatat sebagai sedekah.” 

Para ulama mengatakan bahwa pada ada ayat ini ada empat macam 

jenis harta yang disebutkan oleh Allah SWT, di mana setiap jenisnya 

ditransaksikan oleh berbagai macam kelompok manusia. Yang pertama adalah 

emas dan perak, dimana kedua jenis ini ditransaksikan oleh para pedagang. 

Yang kedua adalah kuda pilihan yang ditransaksikan oleh para penguasa. 

Yang ketiga adalah hewan ternak, yang ditransaksikan oleh penduduk kota. 

Dan yang terakhir adalah sawah ladang, yang ditransaksikan oleh orang-orang 

di pedesaan (rasatig'"). Oleh karena itu, setiap jenis harta yang disebutkan 

18 HR. Bukhari dan Muslim pada pembahasan tentang Musagat (kerjasama d
alam 

hal pengairan sawah). Lihat kitab Al lu lu ' Wal Marjan (2/15). 

18 Rasatig adalah bentuk jamak dari rastaag, yang maknanya adalah orang-orang 
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itu dapat menjadi fitnah bagi setiap kelompok yang mentransaksikannya. 

Adapun para wanita dan anak-anak dapat menjadi fitnah untuk para pemimpin 

keluarga. | -. : 

Kesepuluh: Firman Allah SWT, Sai 3 si aa Z5 “Itulah 

kesenangan hidup di dunia.” Maksudnya sesuatu yang dapat memberikan 

kesenangan di dunia, namun akhirnya pergi dan tidak kekal. Pada ayat ini 

tersirat perintah untuk berzuhud selama hidup di dunia dan mempersiapkan 

kehidupan akhirat. 

Ibnu Majah dan imam hadits lainnya meriwayatkan", dari Abdullah 
bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda | 

Ata AN 2 Jas Ap Cai (Et “ah za CA 

“Sesungguhnya dunia itu hanya kesenangan belaka, dan tidak ada 

kesenangan dunia yang lebih baik daripada (memperistri) wanita yang 

shalihah.” 

Hadits lain menyebutkan, 

At Dibag CAN 3 IA 

“Zuhudlah selama di dunia, maka Allah akan mencintaimu.” 

Maksudnya, mengurangi sedikit kesenangan dunia, seperti harta dan 

hitam dan orang-orang kampung. 

Rastaag adalah bahasa Persia yang telah dimasukkan kedalam bahasa Arab. Lihat 

kitab Al-Lisan (hal.1640). 

185 HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Pernikahan, Bab: Sebaik-baik wanita 

(1/596, hadits nomor 1855). 

186 HR. Ibnu Majah, Ath-Thabrani, Hakim, dan Baihagi, dari Sahal bin Sa'ad. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Umar. Lihat kitab Al Jaami ' 

Al Kabiir (1/946), dan kitab Ash-Shaghiir (No.960). 
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kedudukan yang melebihi dari kebutuhan. Disesuaikan dengan sabda Nabi 

SAW, 3 

Pa Denik aso . 3D 0. - “ Pk: . & ?. .. : 2 Ag 

Sp Spg Ah ag Slam OA Sm OP AN 

“1. 5 3. . 100 2 

“Anak cucu Adam tidak memiliki hak (kebutuhan lainnya) kecuali 

beberapa perkara berikut ini: rumah untuk ditempati, pakaian untuk 

menutupi aurat, dan sepotong roti (untuk dimakan) serta air (untuk 

diminum).”'" HR. At-Tirmidzi dari Migdam bin Ma' dikarib. 

Lalu Sahal bin Abdullah pernah ditanya oleh seseorang, “Apakah yang 

dapat mudah bagi seseorang untuk meninggalkan keduniaannya dan segala 

syahwat yang menggoda?” Ia menjawab, “Dengan menyibukkan diri 

mengerjakan apa yang diperintahkan. 

Kesebelas: Firman Allah SWT, EA! 2 15 s2z2 203 “Dan disisi 
Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” Kata pedi bermakna: 

tempat berpulang. Lu1, D (UT maksudnya jika seseorang pulang dari suatu 

tempat. 

Asal kata «st adalah 15,4, maksudnya huruf wauw diganti dengan 

huruf hamzah, seperti perubahan yang terjadi pada kata 314. 

Maknaayat ini adalah: Mengikis rasa ingin memiliki keduniaan, karena 

apa yang ada di dunia adalah fana. Lalu berlomba-lomba untuk akhiratnya 

dan mencari tempat di sisi Allah, karena hanya Allah sebaik-baik tempat 

kembali. 

17 HR. At- Tirmidzi pada pembahasan tentang Zuhud (4/571-572). Dan ia 

mengatakan bahwa hadits ini termasuk hadits hasan shahih. 
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Firman Allah: 

2 S3 0... " 4 To. hg 38 3 
PA Sain Hap Sae GA Ga "D3 ya au S3 J3 
” 

2 2 » - -. 

AN TA Lana Tiklah 21 Up Dal NI Up 

Ol ai, 

“Katakanlah: “Inginkah aku beritahukan kepadamu apa yang 

lebih baik dari yang demikian itu?” Untuk orang-orang yang 

bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang 

mengalir di bawahnya sungai-sungai: mereka kekal di dalamnya. 

Dan (mereka dikaruniai) istri-istri yang disucikan serta keridaan 

Allah: Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.” 

(Os. Aali Imraan |3): 15) 

Untuk ayat ini hanya terdapat satu pembahasan saja, yaitu: 

Akhir dari kata tanya padaayat ini adalah pada kata aa. dan firman 
selanjutnya sebagai jawabannya. Kalimat yang di dahului oleh kata sal 

adalah khabar mugaddam (predikat yang disebutkan terlebih dahulu), 
sedangkan mubtada'nya adalah kalimat yang didahului oleh kata “-.“z. yang 
terlihat jelas marfu 'nya (berharakat dhammah). 

Namun ada pula yang berpendapat bahwa akhir dari kata tanya pada 

ayatiini adalah pada kata 2425, sedangkan kata“. ..“z adalah khabar yang 
mubtada' nya tidak disebutkan. Perkiraan yang seharusnya adalah: Itulah 

surga.. (“2 5) 

Apabila menggunakan penafsiran yang disebutkan terakhir ini 

maka diperbolehkan kata «-t#z menggunakan harakat kasrah, sebagai 

badal (kata pengganti yang mengikuti hukum kata sebelumnya) dari 

5. Namun apabila menggunakan penafsiran pertama hal ini tidak 

diperbolehkan. 
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Ibnu Athiyah mengatakan'? bahwa ayat ini dan ayat sebelumnya 

bermakna sama dengan sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan, 

pe JAS Gal GA GE GA GAN TA S3 
Da aj 

“Wanita itu dinikahi karena empat hal: Karena hartanya, keturunannya, 

kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita (yang berpegang teguh 

pada) agamanya, niscaya engkau akan beruntung.” HR. Muslim dan 

para imam hadits lainnya. 

Sabda Nabi SAW, “Pilihlah wanita yang memiliki agama?” adalah 

contoh untuk ayat yang sedang kita bahas sekarang ini, sedangkan sabda 

Nabi SAW yang pertama adalah contoh untuk ayat yang disebutkan sebelum 
ini 

Ayat ini diturunkan sebagai penguat jiwa-jiwa yang ingin meninggalkan 

keduniaannya dan sekaligus penghibur untuk mereka yang memilih akhirat 

sebagai prioritasnya. Mengenai makna-makna lafazh pada ayat ini 

alhamdulillah telah kami sampaikan pada pembahasan tafsir surah Al Bagarah 

yang lalu. 

Adapun untuk makna £ -, ye) , kata ini adalah bentuk mashdar dari 

kata Lp ,. Yaitu sebagai makna dari hadits gudsi yang menyebutkan, “Tatkala 

(calon) penduduk surga telah memasuki surga, Allah SWT bertanya kepada 

mereka: “Apakah kalian menginginkan sesuatu untuk ditambahkan?” 

para penduduk surga menjawab, Wahai Tuhan kami, apakah ada sesuatu 

yang lebih baik dari ini semua?" Lalu Allah berfirman, “Ridha-Ku 

(terlimpah atas kalian semua), mulai saat ini Aku tidak akan 

188 Lihat kitab Al Muharrir Al Wajiiz (3/49). 

19 HR. Muslim pada pembahasan tentang Hukum menyusui, Bab: Anjuran untuk 

menikah dengan wanita yang berpegang teguh kepada agamanya (2/1086). 
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menghilangkan keridhaan-Ku atas kalian selamanya',” HR. Muslim'”. 

Dan pada kalimat terakhir dari ayat ini terdapat makna janji dan 

ancaman dari Allah, yaitu dalam firman-Nya, sGaJ4 Sa: 813 “Dan Allah 
Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.” 

— Firman Allah: 

| Majas Ka mn AL 3 TK -— & Ol ie 3 Kp a36 Waka Tj Gada Lai 

@oit 

“(Yaitu) orang-orang yang berdoa: (Ya) Tuhan kami, 

sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa 

kami dan peliharalah kami dari siksa neraka.” (yaitu) orang-orang 

— yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan 

hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu 

sahur.” (Os. Aali Imraan (3): 16-17) 

Untuk kedua ayat ini, terdapat tiga pembahasan: . 

Pertama: Kata Sadi di awal kedua ayat ini adalah Kadal en 

pengganti) dari ayat sebelumnya yang menyebutkan: 2455 15 i 531 yah 

Gaia “Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah, pada sisi 

Tuhan mereka ada di surga..” 

Atau bisa juga sebagai khabar yang marfu' dari mubtada' yang tidak 

disebutkan. Perkiraan yang seharusnya adalah: merekalah orang-orang yang 

berdoa.. (..0'F' (pdl! e&). Atau bisa juga manshub karena bermakna 

pujian. 

19 HR. Muslim dengan lafazh yang hampir serupa pada pembahasan tentang 
Surga, Bab: Keridhaan atas penduduk surga (4/2176). 

et 
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Makna-makna kalimat: ts, “Tuhan kami” maksudnya, wahai 

Tuhan kami (&5 6). 

Cats Bj “Sesungguhnya kami telah beriman” maksudnya, Kami 

telah mempercayai semua yang diajarkan kepada kami. 

2 s0 

K 33 TE saku “Maka ampunilah segala dosa kami” maksudnya, 

doa meminta ampunan. 

AI Olis k35 “Dan peliharalah kami dari siksa neraka” 

kami telah menguraikan maknanya pada pembahasan tafsir surah Al 

Bagarah. 

dupa “Orang-orang yang sabar” maksudnya, bersabar dan 

menghindari diri dari perbuatan maksiat dan keinginan yang penuh 

syahwat'?!, Dan ada pula yang berpendapat, bersabar dengan bentuk 

ketaatan. 

£ mpawtali, “Dan yang benar” maksudnya, benar dalam melakukan 

suatu perbuatan atau mengatakan suatu perkataan. 

Somesili, “Dan yang tetap taat” maksudnya, orang-orang yang selalu 

taat. 

Saba “Dan yang menafkahkan hartanya” maksudnya, yang 

bershadagah di jalan Allah. Dan makna-makna ini telah kami uraikan secara 

lengkap pada pembahasan tafsir surah Al Bagarah. Inilah kondisi orang-orang 

yang bertagwa yang dijanjikan ganjaran surga. 

19! Penafsiran seperti ini dipilih oleh An-Nuhas, ia mengatakan bahwa yang paling 

benar dari makna sabar adalah bersabar dari perbuatan maksiat. Sedangkan Ath- 

Thabari berpendapat, orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang bersabar 

untuk selalu berbuat ketaatan kepada Allah SWT, orang-orang yang bersabar untuk 

selalu menghindar dari perbuatan yang diharamkan. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu 

Athiyah. Dan pendapat inilah yang paling diunggulkan. Lihat kitab I'rab Al Our 'an 

(1/368), dan kitab Jaami' Al Bayan (31139). 
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«5 “Kedua: Paraulama'berlainan pendapat mengenai makna firman Allah 

SWT, AL, Lois, “Dan yang memohon ampun di waktu 

sahur.” Anas bin Malik berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang 

meminta ampunan pada sepertiga malam yang akhir. Sedangkan Oatadah 

berpendapat | bahwa mereka adalah orang-orang yang mendirikan shalat pada 

waktu tersebut. 

Saya (Al Ourthubi) katakan, “Kedua pendapat ini tidak bertentangan, 

karena maknanya dapat digabungkan. Maksudnya, mereka adalah orang- 

orang yang mendirikan shalat dan meminta ampunan pada waktu tersebut. 

Adapun mengenai penyebutan kata AL secara khusus, karena 

pada waktu itulah semua permintaan ampun diterima dan semua permohonan 

doa dikabulkan. Ada sebuah penafsiran dari Rasulullah SAW pada firman 

Allah SWT: mengenai ucapan ani Ya'gub kepada anaknya, yaitu ayat yang 

menyebutkan: 155 Hn Saga Da “Aku akan memohonkan ampun 

bagimu kepada Tuhanku.”” Beliau mengatakan, AN d! 3 F3 A1 

“Ya 'gub AS mengakhirkan doanya hingga akhir malam tiba.” HR. At- 

Tirmidzi. Hadits ini insya Allah akan kami bahas kembali pada pembahasan 

yang akan datang. | 

Nabi SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, “Malam apakah 

yang paling didengarkan (untuk berdoa)?” malaikat Jibril AS menjawab, 

“Yang aku tahu hanyalah bahwa Arsy berguncang setiap waktu sahur. 

Kata ini boleh menggunakan harakat fathah dan boleh juga 

menggunakan sukun ( pc - pw). Mengenai waktu sahur ini, Az-Zujaj 

mengatakan bahwa waktunya adalah dari bergulirnya malam hingga terbit 

fajar yang kedua. Sedangkan Ibnu Zaid berpendapat, waktu sahur adalah 

192 (Os. Yuusuf (12): 98). 

19 Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Mas'ud, dengan lafazh yang 

hampir serupa, yang diriwayatkannya dari Ath-Thabari. Lihat Tafsir Ibnu Katsir 

(4/334). 
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Saya (Al Ourthubi) katakan, Pendapat yang paling benar adalah 

pendapat yang sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh para imam 

hadits'“, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

sg Pi Aan o-.. aa - 2 aa Panai .X. Nan 

JSI an SI Cena Gir AS JS BAN MAL II JP SN JA 

ta LG GP sad 5 13 OLS ud ana Ui “UAS 

anis Ng 6 MA ab gak sa 8 1 Ka Sesal 
40 ta Ne Oa 

Paid las 

“Allah SWT turun ke langit dunia setiap malam, setelah sepertiga 

malam pertama berlalu, lalu berkata, “Aku-lah Raja di-Raja, Aku-lah 

Raja di-Raja. Siapakah yang berdoa (pada saat ini) maka Aku akan 

mengabulkannya. Siapakah yang meminta kepada-Ku maka Aku 

akan memberikannya. Siapakah yang memohon ampunan dri-Ku 

maka Aku akan mengampuninya?' Itu terus berlanjut hingga terbit 

fajar.” Lafazh hadits ini dari imam Muslim'?. Pada riwayat lain 

disebutkan “Hingga subuh bersinar.” 

Dan penafsiran waktu itu pun masih diperdebatkan, namun yang paling 

diunggulkan adalah pendapat yang berdasarkan atas hadits yang disebutkan 

dalam kitab Sunan An-Nasa Y'5, tafsir yang diriwayatkan dari Abu Hurairah 

14 HR. Muslim pada pembahasan tentang cara shalat orang yang sedang 

bepergian, Bab: Anjuran untuk berdoa dan berzikir pada akhir malam, dan waktu- 

waktu mustajab (1/522), dan diriwayatkan pula oleh para imam hadits lainnya. 

15 HR. Muslim pada pembahasan tentang cara shalat orang yang sedang 

bepergian (1/522). 

16 HR. Muslim dengan lafazh yang hampir serupa pada pembahasan tentang 

cara shalat orang yang sedang bepergian (1/523). Hadits ini juga diriwayatkan oleh 

Ibnu Majah pada pembahasan tentang Peraturan untuk orang yang menetap, juga 

diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya (2/383). Namun aku tidak menemukan 
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dan Abu Sa'id, mereka berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, 

“Sesungguhnya Allah SWT menunggu hingga berlalu separuh malam 

pertama, kemudian memanggil para malaikatnya dan menanyakan, 

“Apakah ada seseorang yang berdoa yang akan segera aku kabulkan? 

Apakah ada seseorang yang memohon ampun yang akan segera aku 

ampuni? Apakah ada seseorang yang meminta sesuatu yang akan segera 

aku berikan? ”,” | 

..Abu Muhammad Abdul Hag mengomentari bahwa hadits ini termasuk 

hadits shahih. Dan hadits ini juga menetapkan segala kemungkinan dan 

menjelaskan segala kesulitan. Mengenai permasalahan ini, kami telah 

menguraikannya secara lengkap pada buku kami yang berjudul Al Asnaa fii 

Syarhi Asmaa 'illaahil Husnaa Wa Shifaatuhul “Ulya. 

Ketiga: Meminta ampunan itu sangat dianjurkan, dan Allah SWT juga 

memuji orang-orang yang mau memohon ampunan kepada-Nya, maksudnya 

dengan menyebut mereka berulang kali dalam Al Our'an, diantaranya adalah 

pada ayat ini atau juga pada ayat-ayat yang lainnya, seperti firman-Nya: 

O 9 Ra 2 (Es “Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun 

(kepada Allah)."” 

Anas bin Malik mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk memohon 

ampun pada akhir malam sebanyak tujuh puluh kali.” Sedang Sufyan Ats- 

Tsauri mengatakan bahw aku pernah diberitahukan sebuah riwayat yang 

menyebutkan bahwa, jika malam telah datang, maka para malaikat akan 

menyerukan panggilan kepada orang-orang yang taat untuk segera terjaga 

dari tidur mereka, lalu mereka pun terbangun dan melakukan shalat hingga 

waktu sahur tiba. Apabila telah datang waktu sahur maka para malaikat itu 

riwayat ini dalam kitab Sunan Nasai. 

17 (Os. Adz-Dzaariyaat (511: 18). 
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kembali dan berseru, “Dimana hamba-hamba Allah yang memohon ampunan- 

Nya?” lalu orang-orang taat tadi segera meminta ampunan, dan beberapa 

orang lainnya juga terjaga dari tidur mereka dan mengikuti jejak orang-orang 

taat tadi, maksudnya melaksanakan shalat malam dan memohon ampunan 

kepada Allah SWT. Lalu pada saat fajar sedikit lagi akan mengintip dari balik 

bumi maka para malaikat itu menyerukan kembali, “Akankah orang-orang 

yang lalai dari mengingat Allah akan terjaga!” Kemudian mereka yang pemalas 

pun terbangun dari tempat tidur mereka, seperti orang-orang yang mati 

dibangkitkan dari kubur mereka. 

Sebuah riwayat dari Anas menyebutkan, aku penah mendengar 

Rasulullah SAW bersabda, 

. 33 a para 0, . 3 - 5, 3 EN " 

dp Ae Il SE ab GA Jat Alia AI lidah al ol 
5. aa .. 70 .. HN Jo Toman ae rana 3 : IN 

Ab Ao JELANG Ghana, HARN Ig 0 Ae dh 
“ HI 

“Sesungguhnya Allah berfirman: Ketika Aku hendak menjatuhkan adzab 

kepada penduduk bumi, ternyata Aku melihat orang-orang yang 

menyemarakkan rumah-rumah-Ku, orang-orang yang saling mencintai 

karena Aku, orang-orang yang melakukan tahajjud, dan orang-orang 

yang memohon ampun di akhir malam, maka Aku hindarkan adzab-Ku 

dari mereka.” 

Makhul mengatakan bahwa apabila dalam suatu ummat ada lima belas 

orang diantara mereka yang memohon ampunan kepada Allah SWT sebanyak 

dua puluh lima kali, maka Allah SWT tidak akan menjatuhkan azab yang 

18 HR. Al Baihagi pada pembahasan tentang Bagian-bagian keimanan, yang 

diriwayatkan dari Anas. Namun hadits ini sangat lemah sekali, seperti yang 

disampaikan oleh Syeikh Al Albani dalam kitab Dha 'f' Al Jaami' Ash-Shagiir (21 

125). 
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besar kepada ummat tersebut.” Hal ini dinukil oleh Abu Na'im dari Makhul 

dalam kitabnya Al Hilyah. 

Nafi mengatakan bahwa pada suatu malam aku bersama Ibnu Umar 

dan yang lainnya sedang menghidupkan malam kami dengan shalat tahajjud, 

lalu tiba-tiba Ibnu Umar bertanya kepadaku, “Apakah sudah masuk waktu 

sahur?” aku menjawab, “Belum.” Kemudian Ibnu Umar melanjutkan shalatnya. 

Beberapa saat kemudian ia bertanya lagi hal yang sama lalu aku menjawab, 

“udah.” Lalu ia segera bangkit dari tempat sujudnya dan beristighfar memohon 
ampun.” 

Sebuah riwayat dari Ibrahim bin Hathib, dari ayahnya, ia menyebutkan, 

“Pada suatu saat di waktu sahur aku pernah mendengar seorang laki-laki di 

sisi masjid berdoa, “Wahai Tuhanku, Engkau memerintahkan dan aku menaati- 

Mu, ini adalah waktu sahur maka ampunilah aku.” Kemudian aku melihat ke 

arah wajahnya untuk mengetahui siapakah orang tersebut, yang ternyata ia 

adalah Ibnu Mas'ud.” | 

Saya (Al Ourthubi) katakan, “Riwayat-riwayat ini menunjukkan 

bahwa istighfar yang dimaksud adalah memohon ampunan dengan lisan 

dan tulus sepenuh hati, tidak seperti yang disampaikan oleh Ibnu Zaid, 

ia berpendapat bahwa maksud dari orang-orang yang beristighfar pada 

ayat ini adalah orang-orang yang melakukan shalat subuh berjamaah. 

Wallahu a'lam.” 

Lugman pernah berkata kepada anaknya, “Wahai anakku, janganlah 

engkau biarkan ayam jantan mencibirmu, tatkala ia memanggil-manggilmu di 

waktu sahur dan engkau masih tidur.” 

Kata-kata permohonan ampun yang menduduki peringkat paling atas 

adalah lafazh istighfar yang disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan 

19 Atsar ini disampaikan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami 'Al Bayan (3/139). 

200 Ibid. 
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oleh Al Bukhari dari Syaddad bin Aus?"', dari Nabi SAW, beliau pernah 

bersabda, “Kalimat istighfar yang paling utama adalah: 

daya Je it, B2 ay gas AYI H5 
4 c . 

. .. 0 3: 
gu - 0 Aa 3 0. - - .... ... 

Aa Biak Mbah H0 Cp Iya Uh S
A Salat L Bae, 

: “ z8 2 Ne: aa ani tt 0. ag - 

AU KY IS ih Weh, 

Ya Allah, Engkau-lah Tuhanku, tidak ada Tt uhan melainkan Engkau. 

Engkau-lah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu, aku 

melakukan segala sesuatu sebatas kemampuanku untuk taat kepada- 

Mu. Aku meminta perlindungan kepada-Mu atas keburukan yang aku 

lakukan. Aku mengakui segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku, 

dan aku juga mengakui atas dosa-dosaku (karena tidak bersyukur atas 

nikmat yang Engkau berikan). Maka ampunilah aku, karena tidak ada 

yang mengampuni dosa kecuali Engkau. ' 

Barangsiapa yang membacanya pada siang hari dengan penuh 

keyakinan, lalu ia wafat pada hari itu juga sebelum datang sore hari, 

maka ia termasuk penduduk surga. Dan barangsiapa yang membacan
ya 

pada malam hari dengan penuh keyakinan, lalu ia wafat pada malam 

itu juga sebelum datang pagi hari, maka ia termasuk penduduk surga.” 

Riwayat lain disampaikan oleh Abu Muhammad Abdul Ghani bin Sa'id, 

dari Ibnu Lahi' ah, dari Abu Shakhar, dari Abu Mu'awiyah, dari Sa'id bin 

Jubair, dari Abu Ash-Shahba Al Bakari, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa 

Rasulullah SAW pernah mengambil tangan Ali bin Abi Thalib dan
 berkata 

kepadanya: “Maukah engkau aku ajarkan kata-kata yang dapat engk
au 

ucapkan untuk menghapus dosa-dasamu, walaupun dosa-dosamu itu 

2 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Doa-doa, bab: Bacaan yang harus 

dibaca pada pagi hari (4/102). Dan diriwayatkan pula oleh imam lainnya dengan 

lafazh yang hampir serupa. 
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seperti banyaknya jalan yang digunakan oleh para semut, niscaya dosa- 

dosa itu tetap terhapuskan. (Yaitu): 

S3 IA ski Hb ep Ul aan HA) AY LN 

rei Yj L» La? 9 

Ya Allah, tidak ada tuhan melainkan Engkau. Maha Suci Engkau. Aku 

telah melakukan perbuatan buruk, dan aku telah menzhalimi diriku 

sendiri (dengan berbuat seperti itu). Maka ampunilah aku, karena tidak 

ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.” 

Firman Allah: 

£ md Y Sai Pn . 

Mara UG AI ats KIT ya J3 SI ay 

Oi adl a NY 

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak 

disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para 

malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang 

demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 

Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

(Os. Aali Imraan (3): 18) 

Untuk ayat ini, terdapat empat pembahasan: 

Pertama: Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa sebelumnya, di sekitar 

Ka'bah itu ada tiga ratus enam puluh berhala, lalu ketika ayat ini diturunkan 

berhala-berhala itu tersungkur bersujud kepada Allah. 

Al Kalbi mengatakan bahwa ketika Nabi SAW telah berhijrah ke 

kota Madinah, datanglah dua orang shaleh dari penduduk kota Syam. Pada 

saat dua orang itu melihat kota Madinah, salah satu dari mereka berkata, 
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“Betapa miripnya kota ini dengan kota Nabi akhir zaman.” Setelah mereka 

bertemu dengan Nabi SAW mereka juga langsung mengenali beliau karena 

telah mengetahui sifat-sifat yang ada pada beliau. Untuk memastikannya 

mereka bertanya, “Apakah engkau yang bernama Muhammad?” beliau 

menjawab, “Benar” Lalu mereka bertanya lagi, “Apakah engkau yang bernama 

Ahmad?” beliau menjawab, “Benar” Mereka lalu berkata, “Kami hanya ingin 

bertanya langsung perihal syahadat, karena apabila anda yang 

memberitahukannya kepada kami maka kami akan segera beriman dan 

mempercayainya.” Rasulullah SAW pun mempersilahkan mereka, 

“Tanyakanlah.” Lalu mereka bercerita, “Kami pernah diberitahukan mengenai 

syahadat yang paling agung yang disebutkan di dalam kitab Allah. Atau rmh 

firman Allah kepada Nabi Nya: Ali ios Kaldh ya Y ad ysiat Iya 

Ji Wu “Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan (yang 

berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para 

malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang 

demikian itu).” Lalu kedua orang itu pun mempercayai Rasulullah SAW dan 

bersyahadat menyatakan keislaman mereka??.” 

Beberapa ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “orang- 

orang yang berilmu” pada ayat ini adalah para Nabi utusan Allah. Sedangkan 

Ibnu Kaisan berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang muhajirin dan 

orang-orang anshar. Dan Magatil berpendapat bahwa mereka adalah orang- 

orang yang beriman dari kalangan ahlulkitab. Dan terakhir pendapat dari 

As-Suddi dan Al Kalabi, mereka mengatakan bahwa yang dimaksudkan 

adalah semua orang-orang yang beriman. Dan pendapat yang terakhir inilah 

yang paling diunggulkan, karena lebih bersifat umum dalam pemaknaannya. 

Kedua: Dalam ayat ini terdapat dalil mengenai keutamaan ilmu dan 

202 Lihat kitab Asbabunnuzul yang ditulis oleh Imam Nisaburi (hal.69-70), dan 

juga kitab Al Bahr Al Muhith yang ditulis oleh Abu Hayan (2/401-402). 
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penghormatan yang tinggi terhadap para ulama. Karena kalau saja ada 

seseorang yang lebih terhormat daripada para ulama maka tentu ia akan 

disandingkan namanya dengan nama Allah dan para malaikat-Nya, 

sebagaimana pencantuman nama para ulama pada ayat ini. 

Dan mengenai keutamaan dan penghormatan terhadap ilmu, Allah SWT 

berfirman kepada Nabi-Nya: le 33555 Jis “Dan katakanlah, “Ya 
Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan',”9 Karena kalau 

saja ada sesuatu yang lebih terhormat daripada keutamaan ilmu maka niscaya 

Allah SWT akan memerintahkan Nabi-Nya untuk memohon penambahan 

akan sesuatu tersebut seperti yang diperintahkan kepada beliau untuk meminta 

penambahan ilmu. 

Nabi SAW juga pernah bersabda, 

@ 

ol 
un 1 0 3- . 

- ane - 

SENI 293 « 

“Sesungguhnya para ulama itu pewaris dari para Nabi.“ Dan beliau 

juga pernah bersabda, 

Li 2D NA eta 

al Ie AG 

“Para ulama itu pemegang amanat Allah terhadap hamba-hamba- 

Nya.”25 

Kedua hadits ini sangat jelas memberikan penghormatan dan keutamaan 

terhadap para ulama, karena posisi mereka dalam agama juga sangat tinggi 

sekali. 

203 (Os. Thaahaa (20): 114). 

22 HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim, yang diriwayatkan 
dari Abu Darda. Lihat: kitab Al Jami' Al Kabir (2/465). 

205 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi yang diriwayatkan dari Al Oadhai, dan 
disebutkan juga oleh Ibnu Asakir yang diriwayatkan dari Anas. Lihat: kitab A1 

Jami' Al Kabir (2/464), dan disebutkan juga dalam kitab Ash-Shaghir (no.5700), 
dan ia mengisyaratkan bahwa hadits ini hadits hasan. 
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Abu Muhammad Abdul Ghani Al Hafizh meriwayatkan, dari Barakah 

bin Nasyith (nama sebenarnya adalah Ankal bin Hakarik, namun jika di bahasa 

arabkan menjadi: Barakah bin Nasyith, dan ia adalah seorang penghapal). 

Umar bin Al Mu'ammil menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi Al 

Khashib menceritakan kepada kami, Ankal menceritakan kepada kami, 

Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada 

kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra, ia berkata, Rasulullah SAW pernah 

bersabda, 

Bp nata oa AN, MA Jl ap AN aa 

HA 3 Iu 
“Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi. Mereka dicintai 

oleh seluruh penduduk langit, dan ikan-ikan di lautan pun akan 

memintakan ampun kepada apabila mereka wafat hingga datangnya 

Hari Kiamat.” Dan makna yang sama disebutkan oleh Abu Daud yang 

diriwayatkan dari Abu Darda?”. 

Ketiga: Ghalib Al Oaththan bercerita, “Dalam perjalananku berniaga, 

aku singgah dan beristirahat untuk sementara di kota Kufah. Disana aku 

menginap di sebuah penginapan yang dekat dengan kediaman Al A'masy, dan 

aku pun berkali-kali mengunjungi rumahnya itu. Pada suatu malam, aku 

merapikan segala barang bawaanku karena aku berniat untuk melanjutkan 

206 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Na'im dalam kitab Al Hilyah, dan diriwayatkan 

pula oleh Ad-Dailami, Ibnu Najjar dari Al Barra. Dan hadits ini juga disebutkan 

dalam kitab Al Jaami' Ash-Shaghiir (no.5T05), namun penulisnya mengisyaratkan 

bahwa hadits ini hadits yang lemah. Dan lihat juga riwayat ini dalam kitab Al! 

Jaami' Al Kabiir (2/464). 

27 Hadits yang hampir serupa maknanya juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam 

kitab Al Jami'Al Kabir (2/465). 

Nasi Al Ourthubi An 
ee 



perjalananku pada esok harinya menuju kota Bashrah. Disaat aku tengah 

sibuk dengan barang-barangku, aku melihat A1 A' masy sedang melakukan 

shalat malam, di dalam shalat itu ia membaca ayat: 

ga di Ida GB Ali isis aldi ya II Ul) YAI AT ip 

Ady Le TANI DA 

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak 

disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat 

dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). 

Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama (yang diridhai) di 

sisi Allah hanyalah Islam..” 

Ia mengangkat tangannya seraya berdoa, “Aku juga menyatakan seperti 

yang Engkau nyatakan, aku mempercayakan pernyataanku ini kepada-Mu, 

sebagai titipan yang aku serahkan kepada-Mu. Dan aku juga menyatakan 

bahwa satu-satunya agama yang diterima disisi-Mu hanyalah agama Islam.” 

Ia mengatakan hal ini berulang-ulang kali. 

Pada pagi harinya, tatkala aku ingin berpamitan kepadanya, aku 

mengatakan bahwa aku mendengar engkau membaca ayat itu, mengapa 

engkau begitu bersemangat dalam berdoa? Padahal sudah setahun aku 

bersamamu dan kamu belum menceritakannya kepadaku, apakah engkau 

mau memberitahukanku apa penyebab semangatmu itu satu tahun lagi? ia 

menjawab, “Aku akan memberitahukanmu mengenai alasanku satu tahun dari 

sekarang.” 

Kemudian setelah ia menjawab demikian aku segera berdiri dan 

menuliskan janji itu di depan pintu rumahnya. 

Setelah satu tahun berlalu, aku pun kembali ke kota Kufah dan segera 

menemuinya. Lalu aku menagih janjinya, “Wahai Abu Muhammad, setahun 

telah berlalu, katakanlah kepadaku apa yang ingin aku ketahui.' Ia menjawab, 
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« Abu Wail menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, 

Rasulullah SAW pernah bersabda, “Pada Hari Kiamat nanti titipan itu 

akan diberikan kepada orang yang menitipnya. Lalu Allah SWT akan 

berfirman: “Hamba-Ku telah mengamanatkannya kepada-Ku, dan Aku 

adalah yang paling berhak untuk menyampaikan amanat. Masukkanlah 

hamba-Ku ini ke dalam surga?.”” 

AbuAl Faraj Al Jauzi mengatakan bahwa nama lengkap dari Ghalib Al 

Oaththan adalah Ghalib bin Khaththaf Al Oaththan, ia meriwayatkan hadits 

itu dari ALA'masy, dan hadits ini termasuk hadits mu 'dhaP?. 

Ibnu Addi juga menegaskan bahwa kelemahan hadits tersebut sangat 

jelas. 

Namun Ahmad bin Hanbal mempercayainya, ia mengatakan bahwa 

Ghalib bin Khaththaf Al Oaththan itu di atas derajat perawi yang dapat 

dipercaya. Dan ditambahkan lagi oleh Ibnu Mu? in bahwasannya Ghalib Al 

Oaththan adalah perawi yang dapat dipercaya. Bahkan Abu Hatim 

mengatakan, “Ghalib Al Oaththan adalah seorang perawi yang jujur dan 

shalih”. 

Saya (Al Ourthubi) katakan, “Sudah cukup kiranya kejujuran dan 

kemampuannya sebagai perawi, dengan diambilnya riwayat-riwayat yang ia 

sampaikan oleh imam Bukhari dan imam Muslim, dan itu lebih dari cukup.” 

Dan diriwayatkan pula dari Anas, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, 

“Barangsiapa yang membaca, 1 uni Kali ja Y adi Y as Abi Sya 

Andi SA 1. Ji adi Y Sasa KG Adi “Allah menyatakan 

208 Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/19). 

209 Hadits mu'dhal adalah hadits yang dalam sanadnya tidak disebutkan dua 

perawinya secara berturut-turut dalam satu hadits, entah dua perawi yang tidak 

disebutkan itu ada di awal sanad, atau di tengah-tengahnya, ataupun di akhir sanad. 

Lihat kitab Mushthalahul Hadits yang ditulis oleh Syeikh Ibrahim Ad-Dasuki (hal. 

17). 

Nasi Al @urthubi na) 
e 



bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, 

Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang 

berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang 

berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana” ayat ini, pada saat ia beranjak ke tempat tidurnya, maka 

Allah SWT akan menciptakan baginya tujuh puluh ribu malaikat yang 

akan meminta ampun untuknya hingga datangnya hari kiamat.” 

Dan diriwayatkan, dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan bahwa 

sebelumnya, di sekitar Ka” bah itu ada tiga ratus enam puluh berhala, setiap 

satu kota di negeri Arab memiliki satu atau dua berhala. Lalu ketika ayat ini 

diturunkan berhala-berhala itu tersungkur bersujud kepada Allah.” 

Keempat: Firman Allah SWT, Sa 31 2 Ji ad Ts ai Iya 

Ana AN yi ai Y “aral Uu Adi ats «Allah menyatakan 
bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, 

Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang 

berilmu juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang 

berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.” 

Kata Si bermakna, menjelaskan dan memberitahukan. Seperti 

seorang saksi yang memberikan kesaksiannya di hadapan hakim, maka artinya 

ja sedang menjelaskan dan memberitahukan apa yang dipersaksikannya. 

Az-Zujaj mengatakan, sat: (saksi) itu adalah yang mengetahui sesuatu 

lalu menjelaskannya. Dan makna ayat ini adalah, Allah SWT menunjukkan 

dan menjelaskan kepada manusia tentang keesaan-Nya melalui segala apa 

yang telah diciptakan oleh-Nya. Dan Abu Ubaidah juga mengatakan bahwa 

210 Kami telah menguraikan secara lengkap mengenai hadits-hadits seperti ini 
sebelumnya. 
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makna Lyia adalah memberitahukan dan memutuskan. 

Namun penafsiran ini dibantah oleh Ibnu Athiyah, ia mengatakan?" 

bahwa walaupun diteliti dan ditilik dari berbagai segi, pendapat seperti ini 

tepat tidak dapat diterima. 

Mengenai giraat, Al Kisa'i membaca kata Pai pada ayat ini 

sama seperti jumhur ulama lainnya, sedangkan kata al pada ayat 

selanjutnya juga dibaca dengan ai berbeda dengan bacaan jumhur??. Al 

Mubarrad menambahkan, “Perkiraan posisi yang seharusnya adalah, 

PMA Dp Ae yi of kemudian huruf ba" pada kata Aff, tidak 

disebutkan, seperti pada ungkapan, “ AA Bp (” (aku menyuruhmu 

kebaikan), namun yang seharusnya adalah “ Jdu ws Fa (aku menyuruhmu 

dengan kebaikan). 

Sedangkan Al Kisa'i berpendapat, “Huruf alif pada kedua kata itu sama- 
sama berharakat fathah (maksudnya, 30?”, maknanya, 32 VW Y 41 31 a45 

(My Bi Xie 2yah Of 5 “Allah bersaksi tidak ada tuhan kecuali Dia dan agama 

(yang diridhai) di sisi Allah adalah Islam.” 
Ibnu Kaisan mengungkapkan alasan lain, ia mengatakan, kata 5f yang 

kedua adalah badal (pengganti) dari kata yang pertama. Karena agama Islam 

itu adalah penafsiran makna tauhid”. 

Lalu Al Kisa'i juga menyampaikan bacaan lain yang diriwayatkan dari 

Ibnu Abbas, yaitu: kata :5f pada ayat ini dibaca ,x, “ (menggunakan harakat 

kasrah), sedangkan kata ol pada ayat selanjutnya dibaca dengan “jf 

2.1 Lihat Tafsir Ibnu Athiyah (3/52). 

212 Lihat Tafsir Ibnu Athiyah (3/52), lihat juga Kitab Ma'aan Al Our 'an (1/369). 

Dan bacaan ini termasuk gira 'ah sab 'ah yang mutawatir, seperti yang disebutkan 

dalam Kitab Al Igna' (2/618), dan Kitab Tagriib An-Nasyr (hal.100). 

213 Jihat kitab I'rab Al Our 'an (1/370). 

28 Lihat kitab Al Muharrir Al Wajiiz (3/52), dan lihat juga kitab Al Bahr Al 

Muhith (2/407), dan juga kitab I'rab Al Our'an (1/370). 
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(menggunakan harakat 'fathah). Dan Perkiraan posisi yang seharusnya adalah, 

ih at as Ku ola £45 berhenti sampai disitu, lalu dimulai kembali dari 

kalimat, . Ke Y ai Y &. 

Dan kata 5 243 dibaca oleh Abu Al Mahallab (salah satu ulama giraat 

Al Our'an): NA 48, dan alasannya memberikan harakat fathah di akhir 

kata adalah karena kata itu sebagai haal (keterangan). Namun riwayat lain 

darinya menyebutkannya dengan menggunakan harakat dhammah, 

maksudnya, Saga 

Syu'bah meriwayatkan, dari Ashim, dari Zirrin, dari Ubai, dari Nabi 

SAW, bahwa beliau pernah membaca: 

Lap Y, Sa Y, Ha y Ld Sl Lie GAN O af 

“Bahwasanya agama yang diterima disisi Allah adalah agama yang 

hanif, bukan agama Yahudi, bukan pula Nasrani, dan bukan pula 

Majusi.” 

Namun pendapat ini dibantah oleh Abu Bakar Al Anbari, ia mengatakan 

bahwa bagi orang yang dapat membedakan antara hadits dan ayat, maka ia 

akan dapat melihat dengan jelas bahwa sabda Nabi SAW ini adalah penafsiran 

dari beliau. Namun sayangnya sebagian orang menukilkan hadits dan 

meletakkannya ke dalam Al Our'an. Oleh karena itu, pendapat tadi adalah 

pendapat yang keliru. 

Adapun nashab pada kata Lugu adalah karena kata ini sebagai haal 

muakkadah (keterangan yang menegaskan) asma Allah pada firman: 

her Iya atau bisa juga menegaskan dhamir muttashil y pada firman: 

30) 
Namun Al Farra berpendapat lain, ia mengatakan bahwa nashab pada 

kata LG adalah karena pemenggalan, yang seharusnya disebutkan adalah 

ali , namun ketika huruf alif lamnya dipenggal maka kata tersebut menjadi 

nashab, seperti pada firman Allah SWT, Gs1s pall 413 “Dan untuk-Nya- 
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lah ketaatan itu selama-lamanya.” Dan diperkuat juga dengan gira ah 

yang dibaca oleh Abdullah, yaitu: “Jemddh 5d”. 

Dan makna ka. H' sendiri adalah adil, maksudnya yang menegakkan 

keadilan. 

Adapun penjelasan mengenai pengulangan pada firman Allah SWT, 

Idi 51 os 5. Y! ad ! Y “Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) 

melainkan “Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” adalah, 

syahadat yang pertama yang menjadi pokok pembahasan, sedangkan syahadat 

yang kedua sebagai penjabaran dari yang pertama. 

Sedang Ja'far Ash-Shidig berpendapat bahwa syahadat yang 

pertama sebagai pentauhidan dan pensifatan, sedangkan syahadat yang kedua 

sebagai penjelasan dan penjabaran, maksudnya, katakanlah, tidak ada tuhan 

(yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana. 

Firman Allah: 

“Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. 

Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali 

— sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian 

(yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap 

ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.” 

(Os. Aali Imraan (3): 19) 

215 (Os. An-Nahl (161: 52). 
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Untuk ayat ini, terdapat dua pembahasan: 

Pertama: Firman Allah SWT, AYI Ale Lal) 

“Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam.” Abu 

Al Aliyah mengatakan bahwa kata LM pada ayat ini bermakna ajaran 

dan ketaatan, sedangkan kata 4:45 Y' bermakna keimanan. Pendapat ini juga 

diikuti oleh para ahli ilmu Kalam. 

Pada awalnya, sebutan iman dan islam itu adalah dua hal yang berbeda. 

Dalilnya adalah hadits yang mengisahkan pertanyaan malaikat Jibril kepada 

Nabi SAW25. Namun bisa juga keduanya bermakna sama, maksudnya 

sebutan Islam dapat digunakan untuk makna iman, dan sebutan iman dapat 

digunakan untuk makna Islam. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan 

mengenai Abdul Oais?'. Yaitu pada saat para delegasi itu diperintahkan untuk 

beriman kepada Allah semata, Nabi SAW bertanya kepada mereka, “Apakah 

kalian mengetahui makna iman?” mereka menjawab, “Allah dan Rasul- 

Nya lebih mengetahui.” Lalu Nabi bersabda, (Iman adalah) bersyahadat 

bahwa tiada tuhan melainkan Allah, dan Muhammad utusan Allah, 

mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan..” 

al hadits.. 

Begitu juga dengan sabda Nabi SAW, 

216 Hadits kisah malaikat Jibril ini hadits muttafag alaih (yang diriwayatkan oleh 
imam Bukhari dan imam Muslim). Imam Bukhari meriwayatkannya pada 

pembahasan tentang Keimanan, Bab: Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi SAW 
mengenai iman dan islam. Sedangkan imam Muslim pada pembahasan tentang 
Keimanan, Bab: Definisi keimanan dan bagian-bagiannya. Lihat kitab Al-Lu Iu ' 

Wal Marjan (1/12). 

27 Abdul Oais adalah salah satu delegasi yang diutus pada saat 'Aamul Fath 
(tahun terbukanya kembali kota Mekkah untuk umat Islam). Nama lengkapnya 
adalah: Abdul Oais bin Agsha bin Da' mi, seorang pemimpin kabilah yang berada di 
kawasan Bahrain. Lihat kitab Al Bidayah Wan Nihayah (5/46). 

218 HR. Muslim pada pembahasan tentang Keimanan (1/47-48). 
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“Iman itu tujuh puluh sekian bagian, dan bagian yang paling rendah 

adalah menyingkirkan duri (dari jalan), dan bagian yang paling tinggi 

adalah ucapan, laa ilaaha illallah (Tiada tuhan melainkan Allah). 

HR. At-Tirmidzi. Dalam riwayat imam Muslim ditambahkan, “Rasa malu itu 

salah satu bagian dari keimanan.” 

Atau bisajuga keduanya bermakna samar, maksudnya yang disebutkan 

salah satunya namun yang dimaksudkan adalah yang lainnya, seperti yang 

terjadi pada.ayat ini, dimana yang disebutkan adalah kata islam namun makna 

yang tersirat adalah pembenaran akidah. 

Dan di antara makna ini adalah sabda Rasulullah SAW: 

- z0 Ah » 3 . oo ., 3 0 

SEYIU JREY Utah Jp) HalL A3 Ah OLYI 

“Keimanan adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, 

dan mengerjakan rukun-rukunnya.” HR. Ibnu Majah (seperti yang telah 

kami sebutkan sebelumnya). Akan tetapi, makna yang sebenarnya tetap makna 

yang pertama, secara syariat dan pemberitahuan langsung. Adapun makna- 

makna yang lainnya hanya penambahan dan perluasan maknanya saja. Wallahu 

a'lam. 

219 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Keimanan, Bab: Hadits mengenai 
kesempurnaan keimanan, dan mengenai tebal dan tipisnya keimanan di dalam hati(5/ 
10). Ia mengomentari bahwa hadits ini termasuk hadits hasan shahih. 

20 HR. Muslim pada pembahasan tentang Keimanan, Bab: Penjelasan tentang 
jumlah bagian keimanan, bagian yang tertinggi, bagian yang terendah, dan keutamaan 
rasa malu bahwasannya ia termasuk bagian dari keimanan (1/63, hadits nomor 

35). 
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Kedua: Firman Allah SWT, 355 H4 Yes | bal Gali abs s3 
PE kaya Lp MU, yi an Me ta au 276 L “Tiada 
berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang 

pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara 

mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka 

sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.” Pada ayat ini Allah SWT 

memberitahukan tentang perselisihan yang terjadi pada ahlulkitab, padahal 

mereka telah diberikan pengetahuan. Mereka melakukannya hanya karena 

kedengkian dan mengharapkan keduniaan semata. Pendapat ini disampaikan 

oleh Ibnu Umar dan ulama lainnya. 

Sebenarnya pada firman ini terdapat tagdim dan ta 'khir (ada kalimat 

yang dimajukan dan diakhirkan). Perkiraannya adalah, “Tiada berselisih orang- 

orang yang telah diberi Al Kitab karena kedengkian (yang ada) di antara 

mereka kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka.” Pendapat ini 

disampaikan oleh Al Akhfasy. 

Muhammad bin Ja' far bin Zubair mengatakan bahwa yang dimaksud 

dengan para ahlulkitab disini adalah orang-orang nasrani, dan ayat ini sebagai 

celaan terhadap orang-orang nasrani Najran.? Sedangkan Rabi' bin Anas 

mengatakan bahwa “yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang Yahudi.” 

Namun lafazh ahlulkitab adalah umum untuk orang-orang Yahudi 

dan orang-orang Nasrani. Maksudnya, makna firman Allah SWT, 

LSI 1 Fa 1 Sad LE 3 “Tiada berselisih orang-orang yang telah 

diberi Al Kitab” mereka berselisih mengenai Muhammad SAW sebagai 

seorang Nabi. 
"3 

AI ma Pe Lang Ya S! “Kecuali sesudah datang pengetahuan 

kepada mereka” maksudnya, setelah dijelaskan dalam Kitab mereka 

mengenai sifat-sifat kenabian Muhammad SAW dan segala ciri-cirinya. 

Ada juga yang menafsirkan, “Tiada berdebat dan berselisih orang-orang 

yang telah diberi kitab Injil mengenai Nabi Isa kecuali setelah mereka 
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diberitahukan bahwa Allah SWT adalah Tuhan satu-satunya, dan bahwa Isa 

adalah hambaAllah dan Rasul-Nya.” 

Adapun nashabnya kata (25 karena kata ini sebagai maf 'ul min ajlih, 

atau bisa juga sebagai haal dari kata ah. Wallahu a'lam. 

Firman Allah: 

- 
Pt RP ai 

3 cali J3 Es (3d an iya de yh 

his 3 Maa Si yalal op Kalah « SE SI 

GOAL ha Ah, dadi le US 

“Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), 

maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan 

(demikian pula) orang-orang yang mengikutiku'. Dan katakanlah 

kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang- 

orang yang ummi: “Apakah kamu (mau) masuk Islam?' Jika 

mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat 

petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu 

hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha 

Melihat akan hamba-hamba-Nya.” 

(Os. Aali Imraan (3): 20) 

Untuk ayat ini, terdapat dua pembahasan: 

Pertama: Firman Allah SWT, 5254 ce dal Jas IL Dp 
AA “Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), 

maka katakanlah, “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian 

pula) orang-orang yang mengikutiku',” Maksudnya, apabila mereka 

menentangmu dengan kata-kata palsu yang tidak ada dasarnya dan membuat- 

buat (mencari-cari) kesalahan lalu melemparkannya kepadamu, maka 
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sandarkanlah semua permasalahanmu itu kepada-Nya Yang membebanimu 

dengan keimanan dan menyuruhmu untuk menyampaikan ajaran-Nya. 

Kata (43 sebenarnya bermakna “wajahku” namun yang dimaksud 

disini adalah “diriku” (menyebutkan bagian sesuatu namun yang dimaksudkan 

adalah keseluruhannya). Contoh penggunaan lainnya terdapat pada sebuah 

hadits yang mengajarkan do'a untuk sujud tatkala bertemu dengan ayat sajdah, 

yaitu sabda Rasulullah SAW: 

ss. o- Ion 00 Ieoe Gue NU 5 0 20. 
03 Ou O pr) Anas Jab Alt (SAM ogry domuaa 

“Wajahku (diriku) bersujud kepada Yang Menciptakannya, dan 

memberikan pendengaran serta penglihatan dengan kekuatan dan 

kekuasaan-Nya.”?2! 

Dan ada juga yang berpendapat bahwa makna d3 pada ayat ini 

adalah “tujuan atau niat”. Dan kami telah menjelaskan makna ini secara 

mendetail pada pembahasan tafsir surah Al Bagarah. 

Namun pendapat yang diunggulkan adalah pendapat yang pertama, 

karena makna tersebut lebih sering digunakan. Dan penggunaan lafazh wajah 

untuk mewakili keseluruhan tubuh disini karena wajah adalah anggota tubuh 

yang paling terhormat dan tempat berkumpulnya beberapa indera penting. 

Bahkan beberapa ahli ilmu Kalam menafsirkan kata 45-3 pada firman 

Allah SWT, AS JI A65 455 (ja “Dan tetap kekal Wajah 
Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan??? dengan makna 

Dzat-Nya. Dan ada pula yang mengartikan dengan segala perbuatan yang 

21 HR. Muslim pada pembahasan tentang Tata cara shalat bagi orang-orang yang 

bepergian, Bab: Doa ketika shalat malam dan shalat tahajjud (1/535, hadits nomor 

771), Abu Daud pada pembahasan tentang Sujud, At-Tirmidzi pada pembahasan 

tentang Tata cara shalat jum'at dan do'anya, An-Nasa'i pada pembahasan tentang 
Tathbig, dan Ibnu Majah pada pembahasan tentang Igamat, serta Ahmad dalam 
Musnadnya (1/95). 

222 (Os. Ar-Rahmaan (55): 27). 
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dilakukan oleh Yang Kuasa??. 

Adapun kata u pada ayat ini berada pada posisi mau. karena 

kata tersebut adalah sambungan dari huruf ta ' pada kata EA maknanya, 

orang-orang yang mengikutiku juga menyerahkan diri mereka. Dan 

penyambungan kepada suatu dhamir yang marfu ' itu diperbolehkan, tanpa 

harus ada ta 'kid (kata lainnya sebagai penegas) yang memisahkan diantara 

kedua kata tersebut. 

Adapun untuk huruf ya ' dhamir yang seharusnya disebutkan pada 

kata Pa , jumhur tidak menyebutkannya karena memang diturunkan 

tanpa menggunakan huruf ya”. Sedangkan beberapa ulama, seperti Nafi, 

Abu Amru, dan Ya” gub, meletakkan huruf ya ' dhamir itu sesuai sebagaimana 

mestinya”. 

Kedua: Firman Allah SWT, RaR aa Ih era) ba Sell 333 

Maa buas S3 (di Ae US es Luas Ta: 153 Iyalat pp “Dan 

katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan en 

orang-orang yang ummi: “Apakah kamu (mau) masuk Islam?” Jika 

mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, 

dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah 

233 Kedua pendapat ini adalah pendapat orang-orang yang sesat. Walaupun kedua 

pendapat ini berbeda kalimatnya namun bermakna sama (kita semua berlindung 

kepada Allah, agar tidak dijadikan seperti mereka). Karena menurut keterangan 

dari ayat-ayat Al Our'an dan hadits “Wajah Allah” itu adalah kata sebenarnya dan 

bukan kata majaz. Segala apa yang telah ditetapkan Allah SWT maka yang wajib 

kita lakukan adalah mengimaninya, tanpa mengubahnya, tanpa menyiasatinya, tanpa 

penggambarannya, tanpa apapun juga. Diterima sesuai dengan yang disebutkan 

oleh Al Our'an atau sunnah. Untuk lebih detailnya lihatlah perdebatan antara Ibnul 

Oayyim dengan para ahli ilmu Kalam dalam kitab Mukhtashar Ash-Shawa'ig Al 

Mursalah “Ala Al Jahmiyah wa Al Mu'aththalah (hal.336). 

224 Bacaan dengan menggunakan huruf ya termasuk giraah sab 'ah yang mutawatir 

sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al Igna' (2/626). 
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menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba- 

hamba-Nya.” Maksud dari kalimat “.J1 1,5 n adalah orang-orang Yahudi 

dan orang-orang Nasrani. Sedangkan maksud dari kata :-:. Yi, adalah orang- 
orang musyrik di negeri Arab saat itu, yang tidak termasuk agama samawi. 

Adapun untuk kata sak » Ath-Thabari dan ulama lainnya 

menafsirkan bahwa kata ini adalah kata tanya yang bermakna penetapan, 

dan diantara makna penetapan ini ada makna perintah, maksudnya, $ jalal 

(masuklah kalian kedalam agama Islam). Sedang Az-Zujaj menafsirkan bahwa 

kata 42 Uxk ini adalah sebuah ancaman??. 

Pendapat yang disebutkan terakhir ini sangat baik sekali, karena 

maknanya menjadi, apakah kalian mau masuk Islam atau tidak? Jika mau 

begini.. dan jika tidak mau akan seperti ini.. 

- .. Adapun alasan kata ,4£21 menggunakan fi 'il madhi adalah untuk 

lebih menekankan makna pemberitahuan mengenai turunnya hidayah kepada 

mereka. 

Dan kata Adi adalah bentuk mashdar dari kata && (tanpa 

menggunakan tasydid pada huruf Jaam), yang maknanya, kamu hanya 

berkewajiban untuk menyampaikan saja. 

Dikatakan, bahwa kewajiban untuk menyampaikan saja itu telah 

dinasakh (dihapuskan hukumnya) oleh kewajiban berjihad. Namun pendapat 

ini dibantah oleh Ibnu Athiyah, ia mengatakan? bahwa untuk mengemukakan 

pendapat seperti ini harus memiliki pengetahuan tentang sejarah diturunkannya 

ayat, dimana ayat-ayat ini diturunkan pada kisah delegasi Najran.” Makna 

225 Penafsiran seperti itulah yang dipilih oleh An-Nuhas dalam kitab Ma'an Al 
Our an (1/374), dan penafsiran yang sama juga disebutkan oleh Ibnu Athiyah 

dalam kitab Al-Muharrir Al wajiiz (3/59). Adapun pendapat Ath-Thabari yang 
mengartikannya sebagai perintah diikuti oleh Abu Hayan, lihatlah kitab Al Bahr Al 

Muhith (21413). 

226 Lihat kitab Tafsir Ibnu Athiyah (2/59). 
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ayat ini adalah, yang harus kamu lakukan adalah menyampaikan segala apa 

yang telah diturunkan kepadamu, termasuk mengenai jihad dan yang lain 

sebagainya. 

Firman Allah: 

»8 2 Ia wo 2 ... 5 

SAT ag adas bas aa ih 
— T PI aa Ef 

Dpr 0 3 221 

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan 

membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan 

membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, 

maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa 

yang pedih. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap (pahala) 

amal-amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka sekali-kali tidak 

memperoleh penolong.” (Os. Aali 'Imraan (31: 21-22) 

Untuk ayat ini, terdapat tiga pembahasan: 

Pertama: Firman Allah SWT, Goyang Al ala yi Gali | 

ai ta Jaa, Ea Hau Lai 3 Eh Naa Pt sad “Sesungguhnya 

orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para 

nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang 

menyuruh manusia berbuat adil.” AbuAl Abbas Al Mubarrad mengatakan 

bahwa dahulu, salah satu kelompok bani Israil didatangi beberapa orang Nabi 

untuk mengajak mereka ke jalan Allah, namun bukannya mengikuti ajaran 

yang disampaikan oleh para Nabi, kelompok itu malah membunuh mereka. 

Lalu setelah itu kelompok bani Israil ini didatangi oleh orang-orang yang 
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beriman untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam, namun 

kelompok itu juga membunuh mereka. Kepada kelompok inilah ayat diatas 

di turunkan. 

Ma gal bin Abi Miskin juga menyampaikan makna yang senada, ia 

mengatakan bahwa dahulu, beberapa orang Nabi didatangkan kepada bani 

Israil tanpa disertai Kitab suci, namun para Nabi itu dibunuh oleh mereka. 

Lalu diantara mereka ada sekelompok orang-orang yang ingin berontak dari 

kesesatan dan mengajak mereka untuk berbuat keadilan, namun kalangan ini 

juga dibunuh oleh mereka??. 

Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud menyebutkan, Nabi SAW pernah 

bersabda, “Seburuk-buruk suatu kaum adalah kaum yang membunuhi 

orang-orang yang mengajak mereka kepada keadilan. Seburuk-buruk 

suatu kaum adalah kaum yang tidak menyuruh kebaikan dan mencegah 

kemunkaran diantara mereka. Seburuk-buruk suatu kaum adalah kaum 

yang diajak untuk bertakwa namun mereka berjalan 

meninggalkannya.” 

Abu Ubaidah bin Al Jarrah juga meriwayatkan, bahwa Nabi SAW 

pernah bersabda, “Bani Israil pernah membunuh empat puluh tiga Nabi 

di suatu pagi dalam waktu yang sebentar saja. Dan masih dalam hari 

yang sama, disore harinya mereka membunuh seratus dua belas laki- 

laki yang shalih yang menyuruh mereka berbuat kebaikan dan mencegah 

mereka berbuat kemungkaran dari kalangan mereka sendiri. Mereka 

22! Atsar ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Ad-Durr Al Mantsur (3/13), 

juga disebutkan oleh An-Nuhas dalam kitab Ma'an Al Our'an (1/375), dan 
disebutkan pula oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami' Al Bayan (3/316). 

228 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Al Jaami 'Al Kabiir (2/815), 
yang diriwayatkannya dari Ad-Dailami, dari Ibnu Mas'ud. Riwayat ini juga 

disebutkannya dalam kitab Ash-Shaghiir dan ia mengisyaratkan bahwa hadits ini 
hadits yang lemah. Dan ia juga menyebutkan riwayat lain dari Ad-Dailami dengan 

makna yang hampir serupa, dari Jabir. 
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lah yang disebutkan Allah SWT dalam ayat ini””” Hadits ini juga 

disebutkan oleh Al Mahdawi dan ulama lainnya. 

Riwayat lain yang disampaikan oleh Syu'bah??, dari Abu Ishag, 

dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, ia berkata, “Dahulu, bani Israil 

pernah membunuh tujuh puluh orang Nabi dalam satu hari. Lalu pada 

sore harinya mereka menggelar pasar sayuran tanpa merasa bersalah 

atau berdosa. 

Jika dikatakan bahwa orang-orang yang dinasehati oleh ayat ini tidak 

pernah membunuh seorang Nabi pun, maka dijawab, “Walaupun mereka tidak 

membunuh seorang Nabi pun namun mereka sama saja dengan para pembunuh 

Nabi itu, karena mereka menyetujui apa yang dilakukan oleh para pembunuh 

itu. Juga, mereka berperang melawan Nabi SAW dan para sahabatnya, dan 

tentu saja dengan berperang itu mereka memiliki niat untuk membunuh 

Nabi.” Allah SWT berfirman: 36233 ne 33 AS pall Ta KI 33 

“Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Ouraisy) memikirkan daya 

upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau 

membunuhmu.”3! 

Kedua: Ayat ini menunjukkan bahwa menyuruh pada kebaikan dan 

melarang berbuat kemungkaran itu telah diwajibkan pada ummat-ummat 

terdahulu, dan memang itulah salah satu kegunaan ajaran dan risalah yang 

dibawa oleh para Nabi. 

Al Hasan meriwayatkan, Nabi SAW pernah bersabda, 

229 Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya (1/355). Namun 

jumlah yang disebutkan dalam kitab ini adalah seratus tujuh puluh laki-laki, bukan 

seratus dua belas laki-laki. 

20 4tsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab Al Muharrir Al Wajiiz (3! 

60). 

231 (Os. Al Anfaal (8): 30). 
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Way anta ASP KU 3 SA Al tp 

“ 2 H9 Aya) 

“Barangsiapa yang menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan dan 

melarang orang lain untuk berbuat kemungkaran, maka ia adalah 

khalifah Allah di muka bumi, khalifah Rasul-Nya, dan khalifah Kitab- 
22232 Nya. 

Dan sebuah riwayat dari Darrah binti Abi Lahab, ia pernah berkata, 

“Pada suatu hari, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW tatkala 

beliau berada di atas mimbarnya, orang tersebut bertanya, “Wahai Rasulullah, 

bagaimana ciri-ciri manusia terbaik?” Nabi SAW menjawab, “(Manusia yang 

terbaik adalah) yang paling keras usahanya untuk menyuruh manusia 

lainnya berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan, dan yang 

paling bertagwa kepada Allah, dan yang paling mempertahankan tali 

silaturrahimnya.?! 

Hal ini juga disebutkan di dalam Al Our'an, Allah SWT berfirman, 

Saad ye 5 Ta Se AI, at pak G3 Mn Saha DARAT 

“Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan 

22 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Al Jaami 'Al Kabiir (4171), 

yang diriwayatkan dari Ad-Dailami, dari Tsauban. Lafazhnya adalah: “Barangsiapa 

yang mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka ia adalah 
khalifah Allah di muka bumi, ia juga khalifah Kitab-Nya, dan ia juga khalifah 

Rasul-Nya.” 

23 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi yang diriwayatkan dari Ahmad, dan 
disebutkan pula oleh Ath-Thabrani dalam kitab A4! Kabiir dari Darrah binti Abi 

Lahab, dan lafazhnya adalah, “Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling 
menghafal dan mengerti Kitab Allah, manusia yang paling mengerti mengenai 

agama Allah, manusia yang paling bertagwa, manusia yang paling berusaha 
untuk mengajak manusia lainnya pada kebaikan, dan melarang mereka berbuat 
kemungkaran, dan manusia yang paling menjaga tali silaturrahimnya.” Lihat 
kitab Jaami' Al Hadits (4/87). 
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sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang 

mungkar dan melarang berbuat yang makruf. ”234 Namun kemudian Al 

Our anjuga menyebutkan firman/Allah SWT: Ads Hen ajah dy, 

KI o DR Bapa Ta pak “Dan orang-orang yang 

beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi 

penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) 

yang makruf, mencegah dari yang mungkar.””' Apa yang diajak dan apa 

yang dicegah itulah yang dapat membedakan antara orang-orang mukmin 

dan orang-orang munafik. Hal ini menunjukkan bahwa sifat yang paling khusus 

yang dimiliki orang-orang mukmin adalah menyuruh pada kebaikan dan 

melarang kemungkaran. Dan yang paling besar bebannya untuk melakukan 

hal ini dipikul oleh para da'i dan para pejuang. 

Kemudian juga, sesungguhnya menyuruh kepada kebaikan itu tidak 

selalu pantas untuk dilakukan oleh setiap orang, yang pantas melakukannya 

adalah para pemimpin dan para penguasa, karena ditangan merekalah 

ditetapkannya keputusan, misalnya menghukum seseorang, entah itu dengan 

memenjarakannya, atau membuangnya di tempat terpencil, atau 

menghukumnya dengan hukuman yang ringan, dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu setiap negeri harus menunjuk seseorang yang shalih, 

yang kuat, yang luas pengetahuan agamanya, yang dapat dipercaya, yang 

dapat menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, dan juga dapat memberikan 

hukuman bagi orang yang berbuat keburukan dengan cara yang baik 2 

tidak berlebih-lebihan. Allah SWT berfirman: LAET 2 3 H3 ol ali 

KI » 13 Soal hasatg 33 133123 ayal “(yaitu) orang-orang 

yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya 

mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan menyuruh 

234 (Os. At-Taubah (91: 67). 

235 (Os. At-Taubah (91: 71). 
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(orang lain) berbuat yang makruf serta mencegah dari perbuatan yang 

mungkar.”26 

Ketiga: Adapun untuk orang yang ingin melarang berbuat keburukan, 

Ahlussunnah berpendapat bahwa orang tersebut tidak disyaratkan harus 

memiliki sifat adil. Berbeda dengan pendapat ahlul bid'ah yang mensyaratkan 

seorang yang mau merubah orang lain atau mencegahnya dari perbuatan buruk 

maka ia harus seorang yang adil. Namun pendapat ini tidak benar, karena 

keadilan tidak dimiliki oleh seluruh manusia, sedangkan perintah untuk menyuruh 

kepada kebaikan dan melarang dari keburukan adalah perintah untuk seluruh 

manusia. 

Adapun pegangan dan sandaran mereka terhadap firman Allah SWT, 

Kata yaa HL hg WTS oi “Mengapa kamu suruh orang lain 

(mengerjakan) kebaikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu 

sendiri”?! dan firmanAllah SWT, C5 Y C1, ol AT ane Gan AL 
“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa 

yang tiada kamu kerjakan.”?8 Atau ayat-ayat yang semacamnya. Dikatakan 

kepada mereka bahwa semua itu adalah perbuatan tercela, bukan melakukan 

perbuatan itu yang dilarang, dan bukan atas pencegahan terhadap orang lain 

untuk berbuat kemungkaran. Dan tentu saja bahwa orang yang melarang 

sesuatu namun ia berbuat apa yang dilarangnya adalah orang yang lebih buruk 

daripada orang yang melarang sesuatu dan ia sendiri mencontohkan dengan 

tidak melakukannya. Untuk lebih jelasnya silahkan membaca pembahasan 

tafsir mengenai ayat tersebut, dalam firman Allah SWT, -JL WI 5 abi 

“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaikan.”? 

236 (Os. Al Hajj (22): 41). 

37 (Os. Al Bagarah (2): 44). 

238 (Os. Ash-Shaff (61): 3). 

239 (Os. Al Bagarah (2): 44). 
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Keempat: Para ulama bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh 

Ibnu Abdil Barr, bahwa apabila ada suatu kemungkaran maka diwajibkan 

bagi orang yang mampu merubahnya untuk merubahnya dan menghentikan 

kemungkaran itu. 

Adapun jika dengan merubah kemungkaran itu ia akan disalahkan atau 

dicaci oleh orang lain, namun cacian itu tidak sampai menyakitinya, maka 

seharusnya hal tersebut tidak mencegahnya untuk merubah kemungkaran itu. 

Namun apabila ia tidak sanggup untuk merubah kemungkaran itu dengan 

usahanya, maka ia boleh merubahnya secara lisan. Dan apabila dengan lisan 

pun kemungkaran itu tetap tidak dapat dirubahnya maka ia hanya cukup berdoa 

dengan hatinya saja. Tidak lebih dari itu. 

Banyak sekali hadits-hadits yang menekankan perintah untuk menyuruh 

orang lain agar berbuat kebaikan dan melarang mereka berbuat kemungkaran, 

namun semua hadits-hadits itu juga mengikat perintah ini dengan kemampuan. 

Al Hasan mengatakan bahwa yang harus dilakukan oleh lisan terhadap 

seorang mukmin itu hanyalah menyarankannya saja, sedangkan terhadap orang 

yang bodoh dengan mengajarkannya. Adapun jika orang-orang tersebut sudah 

mengangkat pedang atau tongkat atau melakukan perlawanan lainnya maka 

orang tersebut tidak perlu berbuat apa-apa. 

Ibnu Mas'ud menegaskan, “Seorang muslim yang melihat kemungkaran 

dan tidak sanggup untuk merubahnya, cukuplah kiranya dengan 

memberitahukan dan mengadukan hal itu kepada Allah SWT melalui hatinya, 

maksudnya bahwa ia membenci hal itu.” 

Ibnu Lahi'ah meriwayatkan, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, 

“Rasulullah SAW pernah bersabda, 

o og 8 # £ 

Kak Jai Ona de 
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“Seorang mukmin tidak boleh menghinakan dirinya sendiri." Lalu 

para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana seorang 

Kaka 
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mukmin dapat menghina dirinya sendiri? Rasulullah SAW menjawab, (Yaitu) 

dengan menentang sesuatu (kemungkaran) yang tidak dapat ia 

tanggulangi ',” 40 

Saya (Al Ourthubi) katakan, “Adapun sanad hadits yang diriwayatkan 

oleh Ibnu Majah adalah, dari Ali bin Zaid bin Jad an, dari Hasan, dari Jundub, 

dari Hudzifah, dari Nabi SAW. Namun ada yang menyebutkan kedua riwayat 

itu lemah. 

Dan diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi SAW, apabila ada 

seseorang yang melihat kemungkaran namun ia tidak mampu untuk merubah 

kemungkaran itu, maka ia hanya diharuskan untuk menyebut: Ka Ika 3 “. 

Apabila ia telah menyebutkannya sebanyak tiga kali maka ia telah 

terlepas dari kewajiban untuk merubahnya.” 

Ibnu Al Arabi berkata, “Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang 

yang mengharapkan sirnanya suatu kemungkaran namun khawatir terlukai 

atau terbunuh, maka orang tersebut dibolehkan untuk tidak bertindak sesuatu. 

Walaupun ia juga tetap disarankan untuk mengambil resiko dengan berusaha 

menghadapi tantangan yang berbahaya itu. Pendapatku, kalau orang tersebut 

telah ikhlas berniat untuk menghilangkan suatu kemungkaran, maka ia tidak 

perlu memperhatikan adanya bahaya atau tidak4!. 

Saya (Al Ourthubi) katakan, “Pendapat Ibnu Al Arabi ini bertentangan 

dengan ijma' yang disebutkan oleh Abu Umar, bahwa ayat diatas menunjukkan 

hukum pembolehan menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran dengan 

memperhatikan adanya bahaya yang akan menimpanya atau tidak. Dan Allah 

SWT juga berfirman: & Lahu JS not KI » lg Saad, 2 “Dan 

20 HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Fitnah, bab: Keterangan mengenai 

firman Allah SWT, xxx! “le |: Dal CU “Hai orang-orang yang 
beriman, jagalah dirimu..” (211332), dan diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi pada 

pembahasan tentang Fitnah (4/523), juga oleh Ahmad dalam Musnadnya (5/405). 

21 Lihat kitab Ahkam Al Our 'an (1/266-267). 
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suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari 

perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa 

kamu',”?8 Tentu kesabaran yang dimaksud dalam ayat ini adalah, 

memperhatikan dan bersabar atas bahaya yang dapat menimpanya. 

Kelima: Para imam hadits meriwayatkan sebuah hadits, dari Abu 

Sa'id Al Khudri, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 

bersabda, 

Alai Ad Ob lala mai JO oa O pada ati Ta au 

. .. 

SAY Laka DI las 

“Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah 

kemungkaran itu dengan tangan (kekuasaan) nya. Apabila ia tidak 

mampu (karena tidak memiliki kekuasaan), maka ubahlah dengan 

lisannya. Namun apabila ia juga masih tidak mampu, maka ia dapat 

melakukannya dengan hatinya (yaitu membenci kemungkaran itu dan 

berdoa agar segera hilang), dan itulah (kondisi) iman yang paling 

lemah,” 

Para ulama mengatakan bahwa menyuruh kebaikan dengan tangan itu 

diwajibkan untuk para pemimpin dan penguasa, sedang menyuruh dengan 

lisan itu diwajibkan untuk para ulama, dan penggunaan hati hanya untuk orang- 

orang awam dan masyarakat biasa. 

282 (Os. Lugmaan (31): 17). 

23 HR. Muslim pada pembahasan tentang Keimanan, Bab: Penjelasan bahwa 

melarang kemungkaran itu bagian dari iman.. (1/69), diriwayatkan juga oleh Abu 

Daud pada pembahasan tentang Peperangan besar (4/123), juga oleh At-Tirmidzi 

pada pembahasan tentang Fitnah (no.2263), juga oleh Ibnu Majah pada pembahasan 

tentang fitnah (no.4013), juga oleh Ahmad dalam Musnadnya (3/20), dan 

diriwayatkan pula oleh Malik, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Lihat kitab Al Jaami ' 

Al Kabiir (4/818). 
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Apabila dengan hanya lisan saja sebuah kemungkaran dapat dihentikan, 

maka sebaiknya dengan lisan terlebih dahulu. Namun jika tidak, maka dengan 

memberikan hukuman yang dapat membuat jera, atau bila perlu diperbolehkan 

dengan menggunakan hukuman mati. Akan tetapi sekiranya dengan 

hukuman yang dapat membuat jera saja sudah cukup maka tidak perlu 

lagi ada hukuman mati. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT, 
TNI 2 2 au e 5 

S1 na d3 3 S3 Hias “Maka perangilah golongan yang 

berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah 

Allah.” 

Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa apabila ada seseorang 

yang membunuh seorang shaiP (orang yang zalim) yang mengancam jiwanya, 

atau hartanya, atau harta orang lain yang ada pada dirinya, atau jiwa orang 

lain, maka ia tidak akan dihukum gishash atau hukuman lainnya. Maksudnya, 

jika Zaid melihat Umar sedang merampas harta milik Bakar, maka Zaid 

berkewajiban untuk membela Bakar, apabila ia melihat Bakar tidak mampu 

untuk mengatasinya atau tidak ridha terhadap perilakunya. Bahkan beberapa 

ulama mengatakan, jika perlu dihukum gishash (terhadap shail) maka kami 

akan melakukannya. 

Dikatakan bahwa suatu negeri akan terhindar dari segala bahaya dan 

musibah, apabila penduduknya memiliki empat perkara, pertama: Seorang 

pemimpin yang adil yang tidak berbuat zalim. Kedua: Seorang ulama yang 

meniti jalan hidayah. Ketiga: Orang-orang yang dituakan yang menyuruh 

kepada kebaikan, melarang kemungkaran, mengajak penduduk disana untuk 

selalu menuntut ilmu dan mempelajari Al Our'an. Keempat: Para wanita yang 

menutupi aurat mereka dan tidak berhias dan bersolek seperti para wanita 

jahiliyah. 

244 (Os. Al Hujuraat (491: 9). 

285 Shail adalah orang zalim yang senang melukai orang lain atau berbuat sesuatu 
yang melampaui batas terhadap orang lain. Lihat: kitab Lisan Al Arab (hal.2528), 
juga kitab Al Igna fi Hill Alfazh Abi Syuja' (21199). 
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Keenam: Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah 

SAW pernah ditanya oleh para sahabat, “Wahai Rasulullah, kapankah kita 

tidak diharuskan untuk menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran?” 

beliau menjawab, 

5 - pe Ot £ 1 2 AR 2 nat 

Me nee 
“Tatkala anak-anak kecil menjadi penguasa, orang-orang dewasa 

melakukan hal-hal yang keji, dan orang-orang hina memiliki ilmu.“ 

HR. Ibnu Majah. 

Mengenai penafsiran sabda Rasulullah SAW “Dan orang-orang 

hina memiliki ilmu” Ibnu Zaid mengatakan bahwa apabila ilmu yang 

dimilikinya itu sesat dan menyesatkan. Insya Allah kami akan menjelaskannya 

lebih mendetail lagi pada pembahasan tafsir surah Al Maa 'idah, dan surah- 

surah lainnya. 

Firman Allah: 

-.3 

Kana la DPI yA Ya Kes ips - sai 3 
£ 
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Dab ai ME ah US 35 Kapan SI 

“Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi 

bahagian tersendiri yaitu Al Kitab (Taurat), mereka diseru kepada 

kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka, 

kemudian sebahagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu 

membelakangi (kebenaran).” (Os. Aali Imraan (3): 23) 

Untuk ayat ini, terdapat tiga pembahasan: 

Pertama: Ibnu Abbas mengatakan bahwa sebab diturunkannya ayat 

46 HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Fitnah (2/1331, hadits nomor 4015). 

Nan Al Ourthubi 



ini adalah: Suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi Bait al Midras tempat 

berkumpulnya orang-orang Yahudi, lalu beliau mengajak mereka untuk kembali 

kepada ajaran Allah. Berkatalah Nu' aim bin Amru dan Al Harits bin Zaid, 

“Agama apa yang engkau bawa wahai Muhammad?” Nabi SAW menjawab, 

“Aku berdiri diatas millah (agama yang dibawa oleh) Ibrahim.” Lalu 

mereka berkata, “Sesungguhnya Ibrahim itu termasuk orang Yahudi.” Nabi 

SAW menjawab, “Marilah kita periksa di dalam Kitab Taurat (kitab suci 

umat Yahudi), karena Kitab tersebut dapat diterima oleh kami dan dapat 

diterima pula oleh kalian.” Namun mereka menolak ajakan Nabi SAW, 

lalu diturunkanlah ayat ini?”. 

An-Nugasy mengatakan bahwa ayat ini diturunkan pada sekelompok 

orang Yahudi yang mengingkari kenabian Muhammad SAW, lalu Nabi 

SAW berkata kepada mereka, 

« Lo, 96 £ “30 

dsibe Leakd B0 pa Jl Nya 

“Marilah kita lihat Kitab Taurat (yang menjadi acuan kalian)! Di dalam 

Kitab itu disebutkan sifat-sifatku.” Namun mereka menolak ajakan Nabi 

SAW, dan diturunkanlah ayat ini. 

Untuk giraat, jumhur ulama membaca kata Kg dengan 

menggunakan harakat fathah pada huruf ya ', sedang Abu Ja'far Yazid bin 

Al Oa'ga?' membacanya al dengan menggunakan harakat dhammah 

pada huruf ya “$. Namun bacaan yang lebih diunggulkan adalah bacaan yang 

pertama, dalilnya adalah firman Allah SWT, SL Kie Gang GAS Nu 

“(Allah berfirman): “Inilah kitab (catatan) Kami, yang menuturkan 

terhadapmu dengan benar ',”” 

287 Lihat kitab Asbabunnuzul karya Abu Al Hasan An-Nisaburi (hal.70), dan juga 

kitab Tafsir Ibnu Athiyah (3/62). 

48 Bacaan ini termasuk giraah sab'ah yang mutawatir, seperti yang disebutkan 

oleh Al Jazari dalam kitab Tagrib An-Nasyr (hal.100). 

249 (Os. Al Jaatsiyah (451: 29). 
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Kedua: Pada ayat ini terdapat perintah bahwa seorang yang zalim harus 

dilaporkan dan dihadapkan ke hadapan seorang hakim yang adil, karena hakim 

tersebut lebih mengetahui apa yang seharusnya ditetapkan berdasarkan Kitab 

Allah. Apabila orang tersebut tidak memenuhi panggilan dari hakim, maka 

hakim tadi berhak untuk memberi pelajaran dan hukuman yang sesuai kepada 

orang tersebut. 

Hukum seperti ini berlaku di negeri kami, Andalusia (sekarang Spanyol), 

di negeri Maghrib (Maroko), dan di negeri-negeri lainnya, namun hukum ini 

tidak berlaku di beberapa tempat, seperti negeri Mesir, dan negeri-negeri 

lainnya. 

Dan hukum yang kami sampaikan ini dijelaskan di dalam Al Our'an 

pada surah An-Nur, yaitu firman Allah SWT, 

AK ob DA ii HP Ha Ka Alas SJ) 153 Up 
- 
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“Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul 

menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka 

menolak untuk datang. Tetapi jika Keputusan itu untuk (kemaslahatan) 

mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Apakah (ketidak 

datangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau 

(karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah 

dan rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka Itulah 

orang-orang yang zalim.” 

Az-Zuhri meriwayatkan, dari Al Hasan, bahwa Rasulullah SAW pernah 

bersabda, 

250 (Os. An-Nuur (241: 48-50). 
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TB Te mun 23T 0 Gak AKoke “Ga ta aa 0. Io 0 - 

SV JB pad Wang la Oak! ASI La SU II Kla Aas uya 

“Barangsiapa mengajak lawannya menemui seorang hakim muslim, 

namun orang tersebut menolak ajakan tersebut, maka ia adalah orang 

zhalim, dan ia tidak berhak diberikan apapun.”?! 

Ibnu Al Arabi mengatakan?? bahwa hadits ini hadits bathil.' Memang 

kalimat yang menyebutkan “Maka ia adalah seorang yang zalim” ini kalimat 

yang benar, namun kalimat terakhir yang menyebutkan “Dan ia tidak berhak 

diberikan apapun” ini tidak benar. Apabila di artikan “Orang tersebut tidak 

berada di jalan yang benar” maka itu dapat dibenarkan. 

Ibnu Khuwaizimandad Al Maliki mengatakan bahwa bagi orang 

yang dipanggil untuk menghadap seorang hakim, wajib baginya untuk 

memenuhi panggilan tersebut. Kecuali ja mengetahui bahwa hakim tersebut 

adalah hakim yang fasik (yang tidak bersandarkan atas Al Our'an dan 

sunnah). Atau juga ia mengetahui bahwa hakim tersebut memusuhi dan 

hanya berpihak pada salah satu dari mereka saja.” 

Ketiga: Di dalam ayat ini juga terdapat dalil bahwa syariat yang dibawa 

oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, adalah syariat kita (kaum 

muslimin) juga, kecuali telah diketahui bahwa hukum yang ada dalam syariat 

tersebut telah dinasakh. 

Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk menghukumi sesuatu dengan 

melihat syariat para Nabi sebelumnya. Insya Allah mengenai hal ini kami akan 

21 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi “Barangsiapa yang mengajak seseorang 
ke hadapan seorang hakim, namun orang tersebut menolak untuk melakukannya, 
maka ia adalah seorang yang zalim.” Yang diriwayatkan dari Abu Daud dalam 
kitab Al Maraasil, dan Baihagi dari Hasan secara mursal. Lihat kitab Jaami'ul 

Ahaadits (6/380). 

252 Lihat kitab Ahkam Al Our'an (311391). 
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membahasnya lebih lanjut pada pembahasan yang akan datang. 

Adapun mengenai isi dari Kitab Taurat sendiri, kita tidak perlu untuk 

membacanya dan menjalankan apa yang di ajarkan di dalamnya, karena Kitab 

Taurat yang masih ada sekarang ini sudah tidak dapat di percaya lagi, 

dikarenakan isi dari Kitab tersebut telah dirubah dan diganti-ganti. Adapun 

apabila kita meyakini ada sesuatu di dalamnya yang belum dirubah atau 

diganti, maka kita diperbolehkan untuk membacanya. 

Contoh dari yang terakhir ini adalah yang dikatakan oleh Umar 

— kepada Ka'ab, “Apabila kamu mengetahui bahwa Kitab itu masih asli seperti 

yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa bin Imran, maka bacalah 

Kitab itu.” Dan Rasulullah SAW sendiri juga membacanya, karena beliau 

mengetahui apa saja yang belum dirubah dari Kitab tersebut. Oleh karena itu, 

Nabi SAW mengajak mereka (orang-orang Yahudi tadi) untuk melihat apa 

yang dikatakan oleh Kitab Taurat dan menetapkan sesuatu darinya. Insya 

Allah kami akan menguraikan hal ini lebih jelas lagi pada pembahasan surah 

Al Maa'idah, dan kami juga akan menyampaikan beberapa hadits mengenai 

hal tersebut. 

Firman Allah: 

Ia 

J3 Snbah CE II UT CLS JI IE Ls 

Aa 2 IL La aga 

“Hal itu adalah karena mereka mengaku: “Kami tidak akan 

disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat 

dihitung”. Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa 

yang selalu mereka ada-adakan.” (Os. Aali “Imraan (31: 24) 

Untuk ayat ini hanya terdapat satu pembahasan saja, yaitu: 

Ayat ini mengisyaratkan penghindaran dan keberpalingan orang-orang 
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Yahudi, mereka telah diperdayakan oleh diri mereka sendiri. Banyak sekali 

contoh-contoh isyarat ini dalam Al Our'an, contoh lainnya adalah firman Allah 

SWT, tata Si iga jap “Kami ini adalah anak-anak Allah dan 

kekasih-kekasih-Nya.”?:? 

Adapun mengenai ucapan mereka yang dicantumkan dalam ayat ini, 

ST GS & “Kami tidak akan disentuh oleh api neraka.” Alhamdulillah 

kami telah membahasnya pada surah Al Bagarah?'. 

Firman Allah: 

“ 2g 84 2 835, £ 2, & aa - DL 3 2 aa 

Va ii Se Egg ad YA Haa ISI H3 

2 — gina AA 3 2 -- 

“Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami kumpulkan di hari 

(kiamat) yang tidak ada keraguan tentang adanya. Dan 

disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang telah 

diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan).” 

(Os. Aali Imraan (3): 25) 

Untuk ayat ini juga hanya terdapat satu pembahasan saja, yaitu: 

Khitab (percakapan yang dilakukan pada ayat) ini adalah untuk Nabi 

SAW dan ummatnya, sebagai pemberitahuan. Maksudnya, bagaimana 

keadaan mereka, atau, apa yang akan mereka lakukan, apabila mereka telah 

dibangkitkan di hari kiamat nanti, dimana kebohongan-kebohongan mereka 

itu tidak mungkin disampaikan lagi disana. Mereka telah merelakan diri mereka 

sendiri untuk dihukum, dari setiap keburukan yang telah mereka lakukan, 

dari kekufuran dan pertentangan yang telah mereka perbuat. 

253 (Os. Al Maa'idah (51: 18). 

254 (Os. Al Bagarah (2): 80). 
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Para ulama berbeda penafsiran mengenai huruf Jaam pada kata 

253, Al Kisa'i menafsirkan, “Huruf Jaam tersebut bermakna 9 (pada). 

Sedang para ulama di kota Bashrah mengartikan,”Untuk dihisab pada hari 

itu.” Dan Ath-Thabari menafsirkan, “Terhadap apa yang akan terjadi pada 

hari itu”53, 

Firman Allah: 

(PP 03 AA TU JP 5 LI ala Lali 33 

Bp JI adi Ang an aa 15 

Oi 

“Katakanlah: Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau 

berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan 

Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. 

Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 

hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah 

segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala 

sesuatu?,” (Os. Aali “Imraan (3): 26) 

Untuk ayat ini, terdapat beberapa pembahasan: 

25 Dalam Tafsir Ath-Thabari dituliskan, jika dikatakan, - Mengapa yang disebutkan 

pada ayat ini adalah: 44 HN "5 dan bukan: 4d 5 ,. » S “Dijawab: Karena 

penggunaan kata 4 pada ayat ini akan membuat perbedaan makna. Yaitu: 

Bagaimanakah apabila mereka Kami kumpulkan nanti di hari kiamat, lihatlah apa 

hukuman dan azab yang akan diberikan kepada mereka. Namun bukan makna ini 

yang dimaksud oleh ayat diatas, sebaliknya makna ayat tersebut sangat tepat jika 

menggunakan huruf Jaam, yaitu: Bagaimanakah apabila mereka Kami kumpulkan 

atas apa yang terjadi pada hari kiamat, dan atas putusan dan hukuman yang telah 

dibagikan secara terpisah untuk mereka, bagaimanakah hukuman dan azab itu 

akan mereka rasakan. Lihat kitab Jaami' Al Bayan (3/147). 
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Pertama: Ali bin Abi Thalib RA menyampaikan, bahwa Nabi SAW 

pernah bersabda, “Ketika Allah SWT ingin menurunkan surah Al Fatihah, 

Ayat Kursi, ayat(. 135), dan ayat (. KOTA Alas Li J3) hingga 

( Papa . -) pada ayat selanjutnya, mereka bergantungan di Arsy 

hingga tidak ada hijab yang menutupi antara mereka dengan Allah. 

Mereka berkata, “Wahai Tuhanku, mengapa Engkau akan menurunkan 

kami ke (bumi) tempat dosa-dosa, dan kepada orang-orang yang sering 

menentangmu? ' Lalu Allah berfirman: “Demi Keagungan dan Kebesaran- 

Ku, Tidak ada seorang hamba pun yang membaca kalian setiap selesai 

melaksanakan shalat fardhu, kecuali akan Aku tempatkan ia di tempat 

yang suci, dan Aku akan melihat kepadanya tujuh puluh kali pada setiap 

harinya dengan mata-Ku yang membuat sejuk, dan Aku akan 

memberikan tujuh puluh kebutuhannya setiap hari dimana yang terendah 

adalah ampunan-Ku, dan Aku akan melindunginya dari setiap musuh- 

musuhnya serta Aku akan memberi kemenangan atasnya, dan apabila 

ia wafat nanti akan Aku masukkan kedalam surga.” 

Muadz bin Jabal mengatakan bahwa pada suatu hari dirinya tertahan 

dan tidak dapat menemui Rasulullah SAW, dan akhirnya ia tidak dapat 

melaksanakan shalat Jum'at bersama beliau. Ketika ia bertemu Nabi SAW, 

beliau bertanya kepadanya: “Wahai Muadz, apa yang menghalangimu 

hingga engkau tidak melaksanakan shalat Jum 'at?” ia menjawab, “Wahai 

Rasulullah SAW, kemarin itu Yohanes bin Baria seorang Yahudi menunggu di 

depan rumahku untuk menagih hutang yang aku pinjam darinya, yaitu satu 

ugiyah emas murni. Aku sangat khawatir ia akan selalu menunggu di depan 

rumahku untuk menagihnya.” Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, 

256 Hadits ini adalah hadits palsu, Ibnu Al Jauzi menyebutkan hadits ini dalam kitab 
Al Maudhu 'at (hadits-hadits palsu) pada pembahasan tentang Keutamaan Al Our'an, 
Bab: Keutamaan membaca Al Fatihah dan ayat kursi setiap selesai melaksanakan 

shalat fardhu. Lihat kitab Al Maudhu 'at (1/245). 
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“Wahai Muadz, apakah kamu ingin dilunasi hutangmu oleh Allah?" ia 

menjawab, “Sangat ingin.” Beliau bersabda, “Bacalah setiap hari olehmu 

ayat (- AI Ala Li J3) hingga (Pang - -) pada ayat 

selanjutnya, dan berdoalah: 

33 Ga GA AA La Ca gia UAP LAN 23 

“Wahai Maha Penyayang dan Maha Pengasih, di dunia dan akhirat, 

Engkau memberikan dunia dan akhirat kepada siapa saja yang Engkau 

kehendaki. Maka lunasilah hutangku.” Walaupun hutang emasmu 

seberat bumi ini, Allah akan melunasinya untukmu.” Hadits ini diriwayatkan 

olehAbu Na'inAl Hafizh. 

Dalam riwayat lain, dari Atha Al Khurasani, bahwa Muadz bin 

Jabal pernah bercerita, Nabi SAW pernah mengajarkan aku beberapa 

ayat Al Our'an dan beberapa kalimat, dimana seorang muslim yang berada 

dalam kesulitan atau berhutang, lalu ia berdoa dengan ayat dan kalimat 

tersebut maka Allah SWT akan melunasi hutangnya dan mengangkat 

kesulitannya. Pada suatu hari aku tertahan... (lanjutannya seperti hadits 

yang disebutkan diatas tadi). Hadits ini adalah hadits gharib, yang 

diriwayatkan oleh Atha, dan ia meriwayatkannya dari Mu'adz secara 

mursal. 

Ibnu Abbas dan Anas bin Malik mengatakan, “ketika Rasulullah SAW 

membuka kembali kota Mekkah untuk kaum muslimin (Fathul Makkah), 

beliau berjanji kepada kaum muslimin akan menguasai negeri Persia (sekarang 

Iran) dan negeri Romawi (sekarang Italia, dimana keduanya adalah negeri- 

negeri adikuasa layaknya Amerika Serikat dan Uni Sovyet sebelum 

ditumbangkan,penerj.). Lalu orang-orang munafig dan orang-orang Yahudi 

berkata, “tidak mungkin, tidak mungkin! Dari mana seorang Muhammad akan 

menguasai negeri Persia dan negeri Romawi! Mereka itujauh lebih mulia dan 

jauh lebih sulit untuk dikuasai. Apakah tidak cukup bagi Muhammad setelah 

menguasai kota Madinah dan kota Mekkah, hingga ia sebegitu rakusnya mau 
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menguasai negeri Persia dan negeri Romawi?” Kemudian diturunkanlah 

ayat ini. 

Dikatakan: Ayat ini diturunkan sebagai hujjah yang tidak dapat 

dibantah lagi, terhadap kebatilan yang disampaikan oleh orang-orang Nasrani 

Najran ketika mereka mengatakan bahwa Isa adalah Allah. Sifat-sifat yang 

disebutkan dalam ayat ini menjelaskan kepada seluruh manusia yang memiliki 

fitrah yang benar bahwa Isa tidak ada apa-apanya (sebagaimana yang mereka 

yakini). 

Ibnu Ishag mengatakan bahwa pada ayat ini Allah SWT 

memberitahukan kekufuran dan kesesatan mereka, walaupun Nabi Isa AS 

telah diberikan tanda-tanda yang menunjukkan kenabiannya, seperti 

menghidupkan kembali orang yang sudah mati, dan mu'jizat-mu'jizat 

lainnya, akan tetapi hanya Allah SWT yang sanggup melakukan hal-hal 

itu. Maksudnya, A3 ya 333 3G yan Kaji 1333 3S ya AI 5 

HS uya 353 “Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau 

kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau 

kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan 

Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki.” Dan, 

SI Tp 3 INSAN DP 
pelupa HS up S3 Di “Engkau masukkan malam ke dalam 

siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan 

yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang 

hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa 

hisab (batas).” Kalau saja Isa itu dianggap Tuhan, tentu semua hal ini harus 

dapat dilakukan olehnya, karena dengan melakukannya maka ia dapat 

diperhitungkan dan akan menjadi tanda-tanda yang jelas. 

257 Lihat kitab Asbaabunnuzul karya An-Nisaburi (hal. 70), dan juga kitab 4/ Bahr 

Al Muhith karya Ibnu Hayan (2/418). 
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Kedua: Firman Allah SWT, Beri J5 “Katakanlah: Wahai Tuhan.” 

An-Nadhr bin Syumail mengatakan bahwa barangsiapa yang 

mengatakan “ “ji, maka ia telah berdoa dengan seluruh asma Allah. 

Al Hasan mengatakan bahwa pada kata Li itu terkumpul 

seluruh doa-doa. 

Para ahli ilmu Nahwu bersepakat bahwa huruf ha ' pada kata 1 

itu berharakat dhammah, dan huruf miimnya berharakat fathah dan 

bertasydid. Dan mereka juga bersepakat bahwa kata ini adalah kata 

yang digunakan untuk memanggil. Namun mereka berbeda pendapat 

mengenai kata-kata apakah yang merangkaikannya hingga dapat 

menjadi seperti itu. 

Beberapa ulama, diantaranya Al Khalil, Sibawaih, dan penduduk 

kota Bashrah, berpendapat: Asal kalimat dari kata #jf itu adalah “ 41 3”, 

namun ketika kalimat ini digunakan tanpa kata nidaa yang tidak lain 

adalah kata 4, maka digunakanlah huruf miim yang bertasydid sebagai 

penggantinya. Dengan begitu mereka telah mengganti dua huruf dengan dua 

huruf lainnya, maksudnya huruf ya "dan alif diganti dan diwakilkan dengan 

dua huruf miim. Dan harakat dhammah pada huruf ha 'adalah milik nama 

yang dipanggil. 

Sedang beberapa ulama lainnya, diantaranya Al Farra dan penduduk 

kota Kufah, berpendapat bahwa asal kalimat dari kata £ #ijf adalah “p! 41 6”, 
kemudian kedua kata terakhir digabungkan dan disatukan. Adapun harakat 

dhammah pada huruf ha' adalah milik huruf alif pada kata 1 setelah 

kedua kata itu digabungkan dan huruf alif-nya dihilangkan. 

Namun pendapat ini dibantah oleh An-Nuhas, ia mengatakan? 

bahwa “menurut pandangan penduduk Bashrah, pendapat ini terlihat 

jelas kesalahannya.” Dan bantahan ini disampaikan sendiri oleh Al Khalil 

258 Lihat kitab I'rab Al Our 'an (1/364). 
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dan Sibawaih. Az-Zujaj menambahkan bahwa sungguh tidak mungkin 

mengambil harakat dhammah selain dari nama yang dipanggil, dan 

meletakkan pada asma Allah harakat dhammah yang dimiliki oleh kata 1. 

Ini adalah penyimpangan atas asma' Allah SWT. 

Ibnu Athiyah mengatakan”? bahwa bantahan Az-Zujaj ini berlebih- 

lebihan. Apakah ia mengira bahwa ia belum pernah mendengar ada 

yang mengatakan, “ 3 d1 6”, padahal orang Arab tidak ada yang 

menggabungkannya dan mengatakan Peni L. 

Bantahan ini juga ditentang oleh penduduk Kufah, mereka mengatakan, 

Terkadang kedua kata itu digunakan bersamaan (maksudnya, at Lb), dan 

tidak mungkin kedua kata ini digunakan bersamaan apabila huruf miim 

yang bertasydid itu adalah pengganti dari huruf nidaa (maksudnya, 4). 

Az-Zujaj pun mengatakan bahwa penggunaan kedua kata itu secara 

bersamaan tidak ada dalam kaidah bahasa Arab, dan tidak diketahui pula 

siapa yang mengatakannya. Penggunaan ini tidak mungkin disandingkan 

dengan semua yang terdapat dalam Al Our'an dan kitab-kitab syair 

terdahulu.” 

Beberapa ahli ilmu Nahwu menambahkan bahwa apa yang 

disampaikan oleh penduduk Kufah tidak benar, karena jika yang mereka 

katakan itu benar maka yang harus disebutkan adalah “ saja, tanpa 

melanjutkannya dengan kalimat yang lain, karena menurut mereka kata itu 

sudah mencakup doa. Dan juga, terkadang kita mengatakan, G1! di ci 

apabila yang mereka katakan itu benar maka kalimat ini telah memisahkan 

mubtada' dan khabar pada dua kalimat. Dan ini tidak mungkin. 

Ketiga: Firman Allah SWT, 2333 NS ya ai G5 MT Uu 
FEE na ak RE yaa 1 
23 ja Ja53 2S ya 7253 33 yaa UJI “Tuhan Yang mempunyai 

259 Lihat Tafsir Ibnu Athiyah (3/66). 
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kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau 

kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau 

kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan 

Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki.” Oatadah mengatakan?” 

bahwa dirinya pernah diberitahukan “Ayat ini diturunkan setelah Nabi SAW 

meminta kepada Allah SWT untuk memberikan ummatnya kekuasaan di 

negeri Persia.” 

Mugatil mengatakan bahwa Nabi SAW pernah meminta agar 

Allah SWT memberikan kekuasaan di negeri Persia dan di negeri 

Romawi kepada ummatnya, lalu Allah SWT mengajarkan beliau untuk berdoa 

dengan ayat ini, (seperti makna dan hadits yang telah kami sampaikan 

sebelumnyay'' 

Menurut Sibawaih, kata Oi manshub (berharakat fathah) 

karena ia sebagai nidaa tsani (kata kedua yang dipanggil oleh kata 

panggilan). Contoh lajonya terdapat pada firman Allah SWT, 

» 5915 HA 54 Hi “Ya Allah, sengpa langit dan bumi.” Dan 

Sibawaih j juga tidak membolehkan kata Li diberikan kata sifat, karena 

kata tersebut telah digabungkan dengan huruf miim tambahan. 

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Muhammad bin 

Yazid dan Ibrahim bin As-Sirri Az-Zujaj, mereka mengatakan bahwa untuk 

I'rab kata &ks, ia adalah sifat dari asma Allah SWT yang disebutkan 

sebelumnya, begitu juga dengan kata 556 pada firman-Nya, 

Pendapat ini diikuti pula oleh AbuAli dan Abu Al Abbas Al Mubarrad. 

260 J ihat kitab Asbabunnuzul karya imam Abu Al Hasan An-Nisaburi (hal.70). 

261 4rsar-atsar ini diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Ad-Durr Al Mantsur 

(2/14), juga disebutkan oleh An-Nuhas dalam kitab Ma'an Al Our 'an (1/378), 

disebutkan pula oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami' Al Bayan (3/148), dan 

disebutkan pula oleh Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (2/418). 

222 (Os. Az-Zumar (391: 46). 
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Namun pendapat Sibawaih lebih jelas dan lebih benar, karena kata ai 

telah digabungkan dengan kata tambahan, dan kata tambahan tidak dapat 

diberikan sifat. 

Para ulama juga berlainan pendapat dalam mengartikan kata setelahnya, 

yaitu Si. Mujahid berpendapat bahwa kata TAI pada ayat ini maknanya 

kenabian??. Ada juga yang mengartikannya, kemenangan. Dan ada pula yang 

mengartikan: Harta dan hamba sahaya. Az-Zujaj memaknainya: Yang 

Menguasai para hamba-Nya dan apa yang mereka miliki. Dan ada pula yang 

berpendapat bahwa maknanya adalah Penguasa dunia dan akhirat?”'. 

Adapun untuk makna dari firman-Nya, TULJI 33 adalah: Keislaman 
dan keimanan. Sedangkan makna dari firman-Nya, Isa adalah, kepada 

siapa saja yang Engkau ingin berikan. Begitu juga dengan makna dari kalimat 

setelahnya. Az-Zujaj mengartikan: Apapun yang dikehendakinya untuk 

diperbuat terhadap manusia maka Ia akan melakukannya. 

263 Atsar ini disampaikan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jami" Al Bayaan (31148) 
dari Mujahid. Dan disampaikan juga oleh An-Nuhas dalam kitab Ma 'aan Al Our 'an 
(1/378), namun ia tidak menyandarkannya pada siapapun. 

264 Lihat kitab Ma'an Al Our 'an karya An-Nuhas (1/378), dan juga kitab Ma'aan 

Al Our an karya Az-Zujaj (1/378). Namun Abu Hayan menuliskan dalam kitabnya 

Al Bahr Al Muhith: makna yang paling nyata untuk kata saji ini adalah kekuasaan 

dan kemenangan. Dengan makna tersebut maka arti ayat ini menjadi, “Engkau 

memberikan sebagian dari kekuasaan-Mu kepada orang yang Engkau kehendaki, 

dan Engkau menanggalkan sebagian dari kekuasan-Mu dari orang yang Engkau 

kehendaki”. 

Ada ulama yang menafsirkan, bahwa kata saji ini bermakna kenabian, namun 

penafsiran seperti ini tidak mungkin digunakan ketika mengartikan penanggalan, 

karena Allah SWT tidak mungkin memberikan kenabian kepada seseorang lalu 

menanggalkannya. Kecuali apabila yang digunakan adalah makna secara majaz, 

maksudnya, “tidak memberikan kenabian kepada orang yang Engkau kehendaki', 
maka makna seperti ini dapat dimungkinkan. 

Dan ulama-ulama lain juga menyebutkan beberapa penafsiran lainnya untuk kata 
ini, namun pendapat-pendapat ini sangat rumit dan tidak didukung oleh kalimat 
pada ayat tersebut. lihat kitab A/ Bahr Al Muhith (2/419). 
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Dan untuk makna dari firman-Nya, Isya Nang: Seseorang akan 

disebut dengan sebutan “wi (mulia), apabila ia menduduki kedudukan yang 

tinggi, atau berkuasa atas sesuatu, ataupun memenangi akan sesuatu. Makna 

ini juga disebutkan dalam firman-Nya: Sei 33 “Dan dia 

”265 mengalahkan aku dalam perdebatan. 

Dan untuk makna dari firman-Nya, Abad 33: Seseorang akan 

disebut dengan sebutan “j3 (hina), apabila rendah kedudukannya, atau 

dikuasai sesuatu, ataupun dikalahkan oleh sesuatu. 

Keempat: Firman Allah SWT, #28 » 74 Je SE) Laji Bag “Di 

tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa 

atas segala sesuatu.” Pada kalimat pertama ada kata yang tidak disebutkan, 

yaitu kata 2 (keburukan), karena yang dikuasai oleh Allah SWT bukanlah 

kebajikan saja, namun juga keburukan. Seperti yang disebutkan dalam firman- 

Nya: si 5 Jaga SI Ji53 “Dan Dia jadikan bagimu pakaian 

yang memeliharamu dari panas.” 

Namun ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini memang dikhususkan 

untuk kebaikan saja, karena ayat ini digunakan sebagai doa dan permohonan 

akan fadhilah dan karunia-Nya. 

An-Nugasy mengatakan bahwa makna firman-Nya: SSI 3 An 

adalah: “Dari tangan-Mu lah segala kemenangan dan harta rampasan 

perang.” 

Ulama lainnya mengatakan bahwa pada zaman Nabi, diantara orang- 

orang yang memiliki harta yang sangat banyak itu adalah Abu Jahal, hartanya 

itu sampai memenuhi sebuah sumur, padahal ia adalah seorang yang kafir. 

Sedangkan diantara orang-orang yang tidak memiliki harta adalah Shuhaib, 

265 (Os. Shaad (38J: 23). 
26 (Os. An-Nahi (161: 81). 
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Bilal, dan Khabab. Padahal mereka sangat beriman kepada Allah. 

Namun Rasulullah SAW menenangkan mereka, dengan menyampaikan 

ayat: 33 a ai s5 Apa Sl) J3 “Katakanlah: Wahai Tuhan 

Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang 

Engkau kehendaki. Beliau mengatakan bahwa kemuliaan itu tidak diukur 

dari banyaknya harta seseorang, karena kemuliaan itu adalah pemberian dari 

Allah. 

H5 up 3 33 3 ye Sa2g “Engkau muliakan orang yang Engkau 

kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki.” 

Janganlah kalian berpikir bahwa kalian tidak memiliki apa-apa itu karena 

dibenci, 

saji Ian “Di tangan Engkaulah segala kebajikan.” Dan janganlah 

kalian berpikir bahwa kalian tidak memiliki apa-apa karena Allah tidak mampu 

untuk memberikan. 

Tas iga S Je SE “Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas 

segala sesuatu.” Karena Allah akan memberikan nikmat kepada siapa saja 

yang Ia kehendaki. 

Firman Allah: 

Ji Jaan ana ebi on Bia 3 
HA BIA ISA GI 3 

5 AS ena DAN gag ... Lx 53 ... 

Da pa AAS on Na Ea ea 
“Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan 

siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang 

mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan 

Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab 

(batas).” (Os. Aali Imraan (3): 27) 

Untuk ayat ini, terdapat tiga pembahasan: 
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Pertama: Firman Allah SWT, Jal 334 S3 KI Ii dp 
“Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang 

ke dalam malam.” Beberapa ulama, diantaranya Ibnu Abbas, Mujahid, Al 

Hasan, Oatadah, dan As-Suddi, menafsirkan bahwa makna firman Allah SWT, 

AS d Jai s J,5 adalah: Menggabungkan saat-saat yang terkurang dari 

waktu malam ke waktu siang, hingga akhirnya siang itu menjadi lima belas 

jam, atau malam hanya menjadi sembilan jam saja (kedua contoh masa ini 

adalah yang terlama dan yang terpendek)”. Begitu juga dengan makna firman 

Allah SWT, Jl 3 4S B3. 

Adapun makna lainnya disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, ia menafsirkan: 

Lafazh ayat ini juga berkemungkinan memiliki arti pergantian waktu antara 

siang dan malam, seakan-akan timbulnya salah satu antara siang dan malam 

itu adalah hilangnya waktu yang lainnya?8. 

5 cu, 

Kedua: Firman Allah SWT, H1 pes Th AI 33 
cdi Gp “Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau 

keluarkan yang mati dari yang hidup.” Para ulama berlainan pendapat 

mengenai makna firman ini, Al Hasan berpendapat bahwa maknanya adalah 

mengeluarkan seorang mukmin dari kafir dan mengeluarkan seorang kafir 

dari mukmin. Pendapat seperti ini juga disebutkan oleh sebuah riwayat dari 

Salman Al Farisi'?. 

Ma'mar juga meriwayatkan, dari Az-Zuhri, bahwa Nabi SAW pernah 

267 Atsar ini dituliskan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami' Al Bayaan, dan 

dituliskan pula oleh Ibnu Athiyah dalam kitab Al Muharrir Al Wajiiz (3/68). 

268 4rsar ini dituliskan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami' Al Bayaan (31149), 

dan dituliskan pula oleh Ibnu Athiyah dalam kitab Al Muharrir Al Wajiiz (3/68). 

269 4tsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam kitab Ma 'aanil Our 'an dari Salman 

(1/381), dan disebutkan pula oleh Ibnu Athiyah dalam kitab Al Muharrir Al Wajiiz 

(3/69), dan disebutkan juga oleh Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhiith (2/ 

421). 
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masuk ke ruangan istri-istrinya yang kebetulan sedang menjamu seorang 

wanita yang sangat cantik rupawan, beliau pun bertanya, “Siapakah wanita 

ini?" mereka menjawab, “Ini adalah salah satu bibimu.' Beliau bertanya lagi, 

“Siapakah namanya?” mereka menjawab, “Namanya adalah Khalidah binti 

Al Aswad bin Abdu Waguts.” Lalu Nabi SAW berkata, “Maha suci Allah 

yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. neN 

Wanita yang disebutkan dalam hadits ini adalah seorang wanita 

yang shalehah anak dari seorang kafir. Oleh karena itu, makna yang tepat 

untuk sabda beliau diatas adalah: Kematian hati kafir dan penghidupan hati 

mukmin. Dengan memaknainya seperti itu maka makna kehidupan dan 

kematian pada ayat diatas tadi bukan menggunakan kata sebenarnya, namun 

menggunakan kata pengganti. 

Sedangkan para ulama lainnya berpendapat bahwa kehidupan 

dan kematian pada ayat ini menggunakan kata dan makna yang sebenarnya, 

bukan pengganti ataupun majaz. 

Walaupun mereka sepakat bahwa ayat ini menggunakan kata dan 

makna yang sebenarnya, namun mereka berlainan pendapat mengenai 

penafsiran selanjutnya. Ikrimah berpendapat, maknanya adalah mengeluarkan 

seekor ayam yang hidup dari telur yang sudah mati, dan mengeluarkan 

sebutir telur yang mati dari seekor ayam yang masih hidup”. 

Ibnu Mas'ud menafsirkan bahwa maknanya adalah mengeluarkan 

benih yang mati dari seorang laki-laki yang hidup, dan mengeluarkan 

seorang laki-laki yang hidup dari benih yang mati?”. 

Ikrimah dan As-Suddi menafsirkan bahwa maknanya adalah 

20 Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami' Al Bayaan (3/ 

226). 

2 4tsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab Al Muharrir Al Wajiz (3/ 

69), dan disebutkan juga oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami "Al Bayaan (31150). 

2 Sumber yang sama dengan sumber sebelumnya. 
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mengeluarkan benih dari suatu tumbuhan, dan mengeluarkan suatu tumbuhan 

dari benihnya. Dan juga, mengeluarkan biji-bijian dari sebatang pohon, dan 

mengeluarkan sebatang pohon dari biji-bijian. Namun kehidupan yang 

dimiliki oleh suatu tumbuhan dan sebatang pohon tadi adalah sebuah 

perumpamaan saja?”. 

Ketiga: Firman Allah SWT, Plug Pn #3 ca 35 3533 “Dan Engkau 

beri rezeki siapa yang En aa kehendaki tanpa hisab (batas).” 

Maksudnya, memberikan rezeki tanpa mempersulit atau mempersempit. 

Seperti ungkapan yang disampaikan kepada seseorang, “si fulan itu memberi 

tanpa hisab (batas), maka maknanya adalah, fulan tersebut tidak menghitung 

dan membatasi apa yang diberikannya. 

Firman Allah: 

2 20 - 2. aa 2 Pa & 

Una ore) Sen 33 uya AI Panas OI JLN 

A3 ah AS Ol Ih bg Bl Th jai TS 

j II Si J3 AS Dad! 

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang 

kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. 

Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari 

pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri 

dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan 

kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah 

23 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami' Al Bayaan (3/150) 

dari Ikrimah, dan disebutkan juga oleh Abu Hayan dalam Al Bahr Al Muhith (2/ 

421). 
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kembali (mu).” (Os. Aali “Imraan (31: 28) 

Untuk ayat ini, terdapat tiga pembahasan: 

Pertama: Ibnu Abbas menafsirkan, “Pada ayat ini Allah SWT melaran
g 

orang-orang yang beriman untuk berbaik-baik dengan orang-orang 
kafir, lalu 

menjadikan mereka para pemimpin dan penolong mereka”. Aya
t ini sama 

seperti ayat yang menyebutkan: & 33 uya re Uas 3 Tiga seal Es 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjad
i teman 

kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu.””' Insya Allah 

kami akan membahas makna ini pada pembahasan tafsir ayat tersebut. 

Adapun makna dari firman-Nya: , BM gais “Niscaya 

lepaslah ia dari pertolongan Allah” adalah, ia tidak akan ditolong oleh 

pasukan Allah didunia ataupun para wali-Nya (penegak agama-Nya
). Ayat 

ini sama seperti ayat yang menyebutkan: aga dig “Dan tanyalah 

(penduduk) negeri.” 

Kedua: Firman Allah SWT, 1155 24 1,455 ol Yi “Kecuali karena 

(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.” 

Muadz bin Jabal dan Mujahid mengatakan bahwa melakukan sesuatu 
untuk 

28 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami "Al Bayaan (3/152) 

yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan lafazh yang hampir sama. 

275 (Os. Aali Imraan (3): 118). 5 

76 Ayat selengkapnya adalah: Bf K3 ASI ai ali Upi it PI aali Jan 

na dad “Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ, dan 

kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang- 

orang yang benar.” (Os. Yuusuf (121: 82). 

27 Pada ayat ini terjadi perpindahan dari bentuk orang ketiga (orang yang 

dibicarakan/tidak ikut percakapan) menjadi bentuk orang kedua (orang yang diajak 

berbicara). Untuk mendapatkan keterangannya lebih lengkap dan mengetahui 

hikmah dibalik perpindahan itu, lihat Kitab Haasyiyat Al Jumal 'Ala Syarh Al 

Jalaalain (1/258). 
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memelihara diri dari sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi (G3) itu 

dibolehkan pada zaman awal Islam, karena saat itu kekuatan kaum muslimin 

belum sempurna. Adapun sekarang ini, Allah SWT telah memberikan kekuatan 

yang luar biasa kepada kaum muslimin hingga mereka tidak perlu lagi untuk 

“berbohong” atau melakukan siasat lainnya untuk memelihara diri karena 

khawatir akan dibunuh atau dianiaya. 

Ibnu Abbas menafsirkan: Kata 4:35 pada ayat ini maknanya adalah 

menyatakan sesuatu dengan lisannya (mengenai kekufuran), namun hatinya 

tetap tegar pada keimanannya, asalkan ia tidak sampai membunuh atau 

melakukan perbuatan dosa besar lainnya?'. 

Al Hasan berpendapat, Ka itu dibolehkan bagi siapapun hingga hari 

kiamat nanti, asalkan diluar dari pembunuhan?”. 

Beberapa ulama Na J abir bin Zaid, Mujahid, dan Adh-Dhahhak, 

membaca firman in??: H5 2454 17155 ol IS. 

Dikatakan, Jepabija seorang mukmin berada diantara orang-orang kafir 

(sebagai tawanan ataupun semacamnya), maka ia boleh bersikap lembut 

secara lisan atau mengikuti alur pembicaraan mereka (yang mengarah kepada 

kekufuran), apabila ia merasa khawatir jiwanya akan terancam. Selama hatinya 

masih tetap tegar dengan keimanannya. Namun Zi ini tidak dibolehkan 

kecuali ia merasa khawatir jiwanya akan terancam, atau dilukai dengan 

berbagai macam cara yang tidak akan sanggup ditanggung olehnya. Dan apabila 

orang tersebut dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur secara jelas, maka 

28 Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir, dan Al Hakim mengkategorikan 

atsar ini sebagai riwayat yang shahih. Atsar ini juga disebutkan oleh An-Nuhas 

dalam kitab Ma'an Al Our 'an (1/383), dan disebutkan pula oleh Ath-Thabari dalam 

kitab Jaami' Al Bayaan (3/153). 

279 4tsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam kitab Ma 'an Al Our 'an (1/383). 

280 Bacaan ini disebutkan oleh Abu Hayan dalam kitab 4! Bahr Al Muhith (2/424). 

Dan bacaan ini termasuk giraah sab 'ah yang mutawatir, seperti yang disebutkan 

dalam kitab Tagrib An Nasyr (hal.100). 
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pendapat yang paling diunggulkan mengatakan bahwa 
ia tidak dibolehkan 

untuk melafalkan kalimat kufur itu, walaupun ia 
harus disalib karenanya. 

Namun ada juga yang berpendapat bahwa ia dibolehkan u
ntuk melafalkannya. 

Hal ini akan kami bahas kembali insya Allah pada surah An-Nahl. 

Asal kata dari 7:35 ini adalah 13, yang wazannya za, lalu huru
f wauw 

diganti dengan huruf ta', dan huruf ya “ dengan huruf alif, seperti kata 3$ 

dan 42g- Jumhur ulama membaca harakat fathah pada kata 2135 ini de
ngan 

tebal danjelas, tidak seperti Hamzah dan Al Kisa'i yang
 membacanya dengan 

sedikit condong (tidak jelas harakat fathahnya). 

Adh-Dhahhak meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini 

diturunkan pada kisah Ubadah bin Shamit Al Anshari (ia adalah salah seorang 

sahabat yang mengikuti perang Badar dan salah seorang 
sahabat yang tinggi 

ketakwaannya). Yaitu tatkala Nabi SAW dan para pasukannya hendak 

berangkat menuju perang Ahzab, tiba-tiba Ubadah berk
ata kepada beliau, 

“Wahai Nabi Allah, ada lima puluh laki-laki Yahudi bersama s
aya saat ini yang 

rela untuk ikut serta berperang bersama kita. Mereka dapat me
nambah banyak 

pasukan kita hingga membuat musuh kita menjadi takut.” Lal
u diturunkanlah 

firmanAllah SWT, 

ka 
ma z Pa 0. .3 3 Art LA, 9 23 0, 4“ 

Ly gai HUT JA opa ai Oo 3 AE DA Oo SA $ 

Ali Ai Jp AS IN Megi UB ae ob 

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-o
rang kafir menjadi 

wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Bar
ang siapa berbuat 

demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena 

(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan 

Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya 

kepada Allah kembali (mu). 

2! Lihat kitab Asbabunnuzul karya imam An-Nisaburi (Hal.73). 
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Dan diriwayatkan pula bahwa ayat ini diturunkan pada kisah Ammar 

bin Yasir, ketika ia menyatakan sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang 

musyrik, yang insya Allah akan kami bahas selengkapnya pada pembahasan 

tafsir surah An-Nahl. 

TT 97 1 2 IG 3 Ketiga: Firman Allah SWT, adi Ai Jp kaka Ii hah 
“Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya 

kepada Allah kembali (mu).” Az-Zujaj berpendapat bahwa kata 4-5 pada 

ayat ini adalah benar-benar Dzat Allah, maksudnya, “Allah memperingatkan 

manusia terhadap Dzat-Nya”. Makna ini seperti yang terdapat pada ayat: 

Hadis GL ss1 S5 PP Gb H3 “Engkau mengetahui apa yang ada 

pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri 

Engkau.” Maknanya adalah, Allah SWT mengetahui apa yang dimiliki oleh 

manusia dan hakikat manusia itu sendiri, sedangkan manusia tidak mengetahui 

apa yang dimiliki-Nya dan apa hakikat-Nya. 

Sedang ulama lainnya berpendapat bahwa kata k35 pada ayat ini 

maknanya adalah azab dan hukuman-Nya, seperti pada ayat: 2g dita 3 

“Dan tanyalah (penduduk) negeri.”?' Sedangkan makna dari firman-Nya: 

Homs Gb sist S3 3 Gb "335 “Engkau mengetahui apa yang ada 

pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau.” 

Maknanya: “Engkau mengetahui tentang hal-hal gaib dalam diriku dan aku 

tidak mengetahui hal-hal gaib-Mu”. 

Adapun makna dari firman Allah SWT, 'sadJi Ai Jp “Dan hanya 

kepada Allah kembali (mu)” adalah: Pada keputusan dan ketetapan Allah 

lah semua manusia akan kembali. 

Dan pada kalimat ini terdapat pernyataan akan hari kebangkitan. 

2? (Os. Al Maa'idah (5): 116). 
288 (Os. Yuusuf (12): 82). 

Gan 
T. 2 



Firman Allah: 

- Ja 38 las Bana al yi GL 

Le 302 

Or 2 AJ Je Ah PG NT AYOO 

“Katakanlah: “Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam 

J3 253 oJ 
t 

hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui.' Allah 

mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di 

bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

(Os. Aali Imraan (31: 29) 

Untuk ayat ini terdapat satu pembahasan, yaitu: 

Firman Allah SWT, &1 «z5 “Pasti Allah mengetahui.” Maksudnya, 

Allah SWT mengetahui segala apa yang disembunyikan di dalam hati, atau 

segala hal yang tercakup di dalam hati. Dan Allah SWT juga mengetahui apa 

yang ada di langit, dan apa yang ada di bumi, dan apa-apa yang dikandung 

keduanya. 

Tidak ada sesuatu apapun yang dapat bersembunyi atau disembunyikan 

dari Allah SWT, walaupun itu sebesar biji atom sekalipun. Maha suci Allah, 

Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Mengetahui segala yang nampak dan 

yang tersembunyi. 

Firman Allah: 

1 3-3 

HA Oa JP AB yak Jan AF 

21 388 3 Pe .. » a9e £ 

2813 pan ai ae (a23 aah Pa Lgm Sl 2 333 

 . rp, 

D 2tdb S3 

“Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan 

LL Surah Aali Imraan ) 



dihadapkan (dimukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah 

dikerjakannya, Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu 

ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap 

diri (siksa) Nya. Dan Allah sangat Penyayang kepada hamba- 

hamba-Nya.” (Os. Aali Imraan (3j: 30) 

Untuk ayat ini terdapat satu pembahasan, yaitu: 

Dikatakan: Bahwa nashab pada kata 3 karena tersambung 

dengan firman Allah, Maa AI 3 jas yang disebutkan pada dua 

ayat sebelumnya. Dan maknanya menjadi: “Allah memperingatkan kamu 

terhadap siksa-Nya. (Yaitu) pada hari ketika tiap-tiap jiwa..” 

Dan ada juga yang berpendapat bahwa kata ini tersambung 

dengan firman Allah, 3m Jl HI Jis yang juga disebutkan pada dua ayat 

sebelumnya. Dan maknanya menjadi: “Hanya kepada Allah tempat 

kamu kembali. (Yaitu) pada hari ketika tiap-tiap jiwa..” 

Dan ada juga yang berpendapat bahwa kata ini tersambung dengan 

firman Allah, ani ang JI — Je 21 yang disebutkan pada ayat 

sebelumnya. Dan maknanya menjadi: “Dan Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu. (Yaitu) pada hari ketika tiap-tiap jiwa..” | 

Dan ada juga yang berpendapat bahwa kata ini terpisah dari kalimat- 

kalimat sebelumnya. Dan jika demikian, maka ada kata yang tidak disebutkan 

disini, yaitu S5! (ingatlah), seperti yang terjadi pada firman Allah SWT, 

LpA Ih pe 2 Sani Jie ta MAh ai ol “Sesungguhnya 

Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai pembalasan. (Ingatlah) pada hari 

(ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) 

langit.” 

Adapun kata (, LA berposisi sebagai haal (keterangan) dari dhamir 

yang tidak disebutkan. Perkiraan yang seharusnya adalah: I— Im e yi 

24 (Os. Ibraahiim (14: 47-48). 
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s.d 

Om 3 Os (des) L yi perkiraan seperti ini terjadi apabila kata 3 I25 

bermakna “Menemukan yang telah hilang”, dan kata (3 pada kalimat: 

:y ya HS L3 adalah sambungan dari kata (5 yang pertama, dan kata 35 

pada posisi keterangan dari kata L.3 yang kedua. Sedangkan apabila kata 

A25 5 bermakna “Akhirnya mengungkap atau mengetahui”, maka kata CA 

akan berposisi sebagai maf 'ul (objek) kedua, dan begitu juga dengan kata 

5. 53 ,ia juga akan berposisi sebagai ma ul kedua. Perkiraan yang seharusnya 

menjadi: PARE Le yi Sa Im (3 “Pada hari ketika tiap- 

tiap diri mendapati balasan yang dilakukannya dahulu dihadapan 

mukanya”. 

Atau bisa juga, kata 4g yang kedua berada pada posisi mubtada ' 

yang marfu', sedangkan kata 4- 55 berposisi sebagai khabar yang jelas tanda 

marfu 'nya. Namun jika denim maka kata (3 tidak mungkin bermakna 

“balasan” seperti yang diartikan diatas tadi, karena kata 333 sendiri adalah 

marfu '. 

Namun apabila kata ini (3 33) berbentuk madhi maka mata L3 3 dapat 

Puan dengan “balasan”. Jika demikian, maka (23 9 syaa vs as 3 

Fan IN Pekan ta Ol 5 dan bentuk mustagbal tidak mungkin digunakan 

apabila kata 3 digunakan sebagai kata klausul, kecuali dengan kemungkinan 

lainnya, yanti: ada huruf. -a yang tidak disebutkan, yang perkiraan seharusnya 

itu adalah: 353 (s3) yaa ya Sar 3. 

Dan pendapat inilah yang didukung oleh AbuAli, ia mengatakan bahwa 

menurut saya, “Pendapat dari Al Farra yang disebutkan terakhir ini lebih dekat 

dengan kaidah bahasa Arab yang biasa digunakan, karena Al Farra sendiri 

juga menyampaikan hal yang sama pada ayat yang lain, yaitu pada firman 

Allah SWT, 5 : ad -5 3 . Pet ols “Dan jika kamu menuruti mereka, 

sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.” 

285 (Os. Al An'aam (6): 121). 
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Firman Allah: 

3, 3 2. 364 L, s2. 4 3 

S3 uk ISI hang al a 2 ani 2 V3 5 LS Ol 

sx IL sat 
Oni 213 

“Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, maka 

ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu dan mengampuni dosa- 

dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

(Os. Aali Imraan (3): 31) 

Untuk ayat ini terdapat beberapa pembahasan, antara lain: 

Kata :, ana berasal dari kata Ha yang artinya adalah kecintaan, yang 

sama maknanya dengan Li (menggunakan harakat kasrah pada huruf ha), 

namun kata Lini juga memiliki makna Jain, yaitu yang dicintai, seperti halnya 

kata v4 dengan kata Ha Adapun untuk bentuk maf 'ulnya, kata Si 

menjadi : —u, dan kata Hi menjadi D'ppa. 

Namun penguraian ini dibantah oleh Al Jauhari, ia mengatakan? bahwa 

kata TN tidak berdasarkan atas kaidah bahasa arab, karena bentuk 

mudha 'af (dua huruf belakang yang sama lalu disatukan dengan tasydid) 

tidak mungkin menggunakan harakat kasrah pada huruf tengahnya 

(bentuk wazan J4). 

Abu Al Fath menjabarkan, “Asalnya itu adalah 1 “-, seperti B6, lalu 
huruf ba ' pertama disukunkan dan digabungkan dengan huruf ba “kedua. 

Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Ad-Dihan Sa'id, “Bahwa kata La itu 

berasal dari dua bentuk, yaitu Xi dan (5. Dan asal kata dari 4.5 adalah 

5, seperti 5 £. Dalilnya adalah ketika disambungkan dengan dhamir 

muttashil, kata tersebut menjadi: «.5-. Dan kebanyakan bentuk J-4 adalah 

dari Ja 

286 Lihat kitab Ash-Shihaah (1/105). 
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Adapun contoh lain dari firman Allah SWT yang menyebutkan kata ini 

adalah: 545 44 533 4 H& “ Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai- 

Nya.”? Dan pada ayat ini, 2 Kas 35 “Niscaya Allah 

mengasihimu.” 

Oleh karena itu, kata Ca ini ada dua wazan, yang pertama adalah 

dari ya yang maf 'ulnya adalah 2, dan yang kedua adalah dari Ja yang 

maf 'ulnya adalah “xx. Namun ismul fa'il (bentuk pelaku) nya hampir 

tidak pernah digunakan. Karenanya, tidak dikatakan: ts. ut. Begitu juga 

dengan ismul maf 'ul dari bentuk Ja, hanya segelintir pembuat syair yang 

menggunakannya (yaitu : 541). 

Sedang Al Jauhari berpendapat? bahwa kata Si adalah bahasa 

Persia yang telah dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Bentuk jamak dari 

kata ini adalah “1 dan ka. 

Mengenai asbabunnuzul ayat ini, Muhammad bin Ja'far bin Zubair 

mengatakan bahwa ayat ini diturunkan pada kisah delegasi Najran, karena 

mereka mengira bahwa apa yang mereka lekatkan pada Nabi Isa itu adalah 

karena kecintaan mereka kepada Allah SWT. 

Berbeda dengan riwayat yang disampaikan oleh Al Hasan dan Ibnu 

Jubair, mereka mengatakan bahwa ayat ini diturunkan pada kisah sekelompok 

ahlulkitab yang berkata, “Kamilah yang lebih cinta kepada Tuhan kita” lalu 

kaum muslimin mengadu kepada Rasulullah SAW: “Wahai Nabi Allah, demi 

Allah, kami cinta kepada Tuhan kita.” Lalu turunlah ayat ini: 18 uJ J3 

Sah S9 ae “Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai 

Allah, maka ikutilah aku,” 

287 (Os. Al Maa'idah (SJ: 54) 

288 Lihat kitab Ash-Shihaah (1/106). 

29 Lihat kitab Asbaabunnuzul karya An-Nisaburi(73-74), dan kitab Jaami' Al 

Bayaan karya Ath-Thabari (3/155-156), juga kitab Al Bahr Al Muhith karya Abu 

Hayan (2/431), dan juga kitab Al Muharrir Al Wajiiz (3/79). 
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Mengenai makna cinta yang disebutkan pada ayat ini, Ibnu Al Arafah 

mengatakan bahwa kecintaan menurut orang arab adalah melakukan sesuatu 

untuk menggapai apa yang diinginkan. 

Sedang Al Azhari mengatakan bahwa kecintaan seorang hamba 

kepada Allah dan Rasul-Nya yang disebutkan dalam firman-Nya: 

3G 3 Wiz gas 33 ol J3 “Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) 

mencintai Allah, maka ikutilah aku”,” Maknanya adalah ketaatan pada 

keduanya dan mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh keduanya. Adapun 

kecintaan Allah kepada hamba-Nya yang disebutkan dalam firman-Nya: 

pi Ti Kau “Niscaya Allah mengasihimu.” Maknanya adalah pemberian 

ampunan kepada mereka. Sedangkan ketidak cintaan Allah kepada 

hamba-hamba-Nya yang kafir yang disebutkan dalam firman-Nya: 

D Ae Ya ob “Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- 

orang kafir” Maknanya adalah tidak diberikannya ampunan kepada 

mereka.” 

Sahal bin Abdullah mengatakan bahwa tanda kecintaan kepada 

Allah adalah kecintaan terhadap Al Our'an, dan tanda kecintaan terhadap Al 

Our'an adalah kecintaan kepada Nabi SAW, dan tanda kecintaan kepada 

Nabi SAW adalah kecintaan terhadap hadits, dan tanda kecintaan kepada 

Allah, terhadap Al Our'an, kepada Nabi SAW, dan terhadap hadits adalah 

kecintaan terhadap akhirat, dan tanda kecintaan terhadap akhirat adalah 

kecintaan kepada dirinya sendiri, dan tanda kecintaan kepada dirinya sendiri 

adalah ketidaksenangan terhadap keduniaan, dan tanda ketidaksenangan 

terhadap keduniaan adalah dengan sederhana dan tidak berlebih-lebihan 

ataupun merasa kekurangan. 

Dan diriwayatkan dari Abu Darda, bahwa Rasulullah SAW pernah 

menaikan dan menjelaskan firman Allah SWT, R9 ala KS o! J3 
ag. 2 2 5 23 5G “Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai 

, » 

Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu,”, beliau mengatakan 

bahwa (Untuk dicintai) engkau harus: berbuat kebajikan, bertakwa, 
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bertawadhu, dan berbelas kasih.” HR. Abu Abdillah At-Tirmidzi. 

Dan diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah bersabda, 

2 ip si AS : sad Gina alas Rike ot sni ta 

“Barangsiapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka ia harus jujur 

dalam bertuturkata, menunaikan amanah, dan tidak menyakiti 

tetangganya.” 

Di dalam kitab shahih Muslim disebutkan, Abu Hurairah meriwayatkan, 

Nabi SAW bersabda, 

2. #- AA » - - 3 33 7 y a 

J8 kal UYu CA al J3 dr (5 las Sa lal al ol 

g 

db KB £ & Ol ian 2 Load! 3 SG 5 Tab En 

cas S3 AN 3 Iya xp $ -db- #Ladl ja 
... La. 

Sula Kan : 6 dial 6 aah G1 3 Ju 

“ 

DO 3, ( 

PN sah ny 

“Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Ia 

akan memanggil Jibril dan berkata, “Aku mencintai si fulan, maka 

cintailah ia." Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut, lalu Jibril 

memanggil seluruh penduduk langit dan berkata, “Sesungguhnya 

Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia." Para penduduk langit 

pun mencintai hamba tersebut. Lalu diturunkan pula rasa suka 

terhadap hamba tersebut di dunia. Namun jika Allah tidak 

menyukai seorang hamba, maka Ia akan memanggil Jibril 

dan berkata, “Aku tidak menyukai si fulan, maka bencilah ia.' Maka 
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Jibril pun membenci hamba tersebut, lalu Jibril memanggil seluruh 

penduduk langit dan berkata, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai si 

fulan, maka bencilah ia.' Para penduduk langit kemudian membenci 

hamba tersebut. Lalu diturunkan pula rasa benci terhadap hamba 

tersebut di dunia.” 

Insya Allah akan kami jelaskan lebih mendetail pada pembahasan ayat 

terakhir pada surah Maryam. 

Mengenai giraat, Abu Raja Al Utharidi membaca kata 2335 

dengan: 2330 (menggunakan harakat fathah pada ng ba Y?!. Lalu 

kalimat -S9 »4435 adalah sambungan dari kalimat Iis 

Dan Mahbub meriwayatkan, dari Abu Amru bin Al “Ala, bahwa Abu 

Amru mengidghamkan (menyatukan) huruf ra "pada kata 415 dengan huruf 

laam pada kata 3 (hingga tidak terdengar huruf ra -nya). Namun pendapat 

ini dibantah oleh An-Nuhas, ia mengatakan?” bahwa Al Khalil dan Sibawaeh 

tidak memperbolehkan idgham huruf ra "kepada huruf laam. 

Akan tetapi Abu Amru terlalu teliti untuk dikatakan salah dalam 

hal seperti ini, mungkin yang ia maksudkan adalah menyembunyikan 

harakatnya saja, seperti yang ia lakukan pada kata yang lainnya”. 

20 HR. Muslim pada pembahasan tentang Kebajikan, Bab: Hadits jika Allah mencintai 

seorang hamba maka Allah akan melekatkan kecintaan itu kepada seluruh manusia 

(4/2020). 

21 Bacaan ini disebutkan oleh Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (2/341), 

dan disebutkan juga dalam kitab Al Muharrir Al Wajiiz (3/80). Namun bacaan ini 

tidak termasuk giraah sab'ah yang mutawatir. 

22 Lihat kitab J'rab Al Our an (1/367). 

23 Dalam kitab Al Bahr Al Muhith, Abu Hayan menyandarkan pendapat ini kepada 

beberapa ulama besar kota Kufah, diantaranya adalah Abu Ja'far Ar-Rawasi, Al 

Kisa'i, dan Al Firra. Dan Abu Hayan juga meriwayatkannya dari dua ulama besar 

kota Bashrah, yaitu Abu Amru dan Ya'gub, mereka membaca demikian dan 

meriwayatkannya demikian, maka tidak mungkin ada kesalahan periwayatan. Lihat 

kitab Al Bahr Al Muhiith (2/431). 
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Firman Allah: 
ni 2 

La el SAE GD TOBA MN GEN ga 1. 61 ba 
Die op P3 op AI AI Iyabi Ja 

“Katakanlah: “Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, 

maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.” 

(Os. Aali Imraan (3): 32) 

Untuk ayat ini terdapat beberapa pembahasan, antara lain: 

& Adapun untuk firman Allah SWT, ALI, Xi ebi us 

“Katakanlah: “Taatilah Allah dan Rasul-Nya',” Kami akan 

menjelaskannya pada pembahasan tafsir surah An-Nisaa' yang akan 

datang. 
“4 

&  Danuntuk firman Allah SWT, 2,3 SL I TI 3 55 ole “Jika 
kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- 

orang kafir” Maknanya adalah, Allah SWT tidak meridhai apa yang 

mereka perbuat, dan Allah SWT juga tidak akan mengampuni dosa- 

dosa yang mereka lakukan (makna yang sama seperti yang telah kami 

jelaskan sebelumnya). 
GE 

Adapun pengulangan lafazh Allah, pada kalimat wujs dan tidak 

mengatakan #4, padahal sebelumnya sudah disebutkan lafazh yang 

sama, alasannya adalah pengagungan, karena dalam bahasa Arab 

apabila ingin mengagungkan sesuatu maka penyebutannya akan 

diulang-ulang. 

Firman Allah: 

- TLP... 0.2 Pia 3 Ly Io. TOT, 

Do Is Urat Jle3 eri Jie rpg pola Cilsel lu 

“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim 

dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing- 

masing).” (Os. Aali “Imraan (3): 33) 
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Untuk ayat ini, terdapat beberapa pembahasan: 

Pertama: Firman Allah SWT, &,3 ea Tia AI ol 

“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh.” Untuk kata Ini, 

kami telah menjelaskan maknanya pada pembahasan surah Al Bagarah yang 

lalu, begitu juga mengenai pengambilan nama Adam dan nama-nama 

panggilannya. 

Sebenarnya pada ayat ini ada kata yang tidak disebutkan didalamnya, 

yaitu kata agama. Perkiraan yang seharusnya adalah, “Sesungguhnya Allah 

telah memilih agama Adam dan agama Nuh' yaitu agama Islam, namun 

mudhaf'ini tidak disebutkan. 

Az-Zujaj menafsirkan, “Sesungguhnya Allah telah memilih mereka 

sebagai Nabi melebihi seluruh umat di masa mereka masing-masing.” 

Adapun untuk kata & ,5, dikatakan bahwa kata ini diambil dari 

asal (T 42 — TV). Namunkata ini sebenarnya berasal dari luar bahasa Arab, 

namun setelah dimasukkan ke dalam bahasa Arab kata ini ditashrifkan, karena 

terdiri dari tiga huruf. 

Nabi Nuh sendiri adalah Syeikhul Mursalin (guru para Nabi), dan 

beliau adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi setelah 

Nabi Adam AS, dengan ajaran-ajaran tersendiri, diantaranya adalah 

hukum pengharaman menikahi anak-anak perempuan, saudari-saudari 

perempuan, bibi-bibi, dan kerabat lainnya. Adapun yang mengatakan bahwa 

Nabi Idris itu diutus sebelum Nabi Nuh, pendapat ini adalah pendapat yang 

tidak benar. Insya Allah kami akan membahasnya pada pembahasan surah Al 

A'raf. 

Kedua: Firman Allah SWT, inakdl Je ojas Ul: mal JI 
“Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat.” Makna 

dari kata Jis dan yang berkaitan dengan kata itu juga telah kami jelaskan 

secara lengkap pada surah Al Bagarah. 
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Di dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan, riwayat dari Ibnu Abbas, 

ia berkata, “Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran adalah orang-orang yang 

beriman terdiri dari keluarga Ibrahim, keluarga Imran, keluarga Yasin, dan 

keluarga Mama Sesuai dengan firman Allah SWT: edi da LI 

Lana Sai 9 CI 13R3 30 @gasi Gaal — Tab “Sesungguhnya orang yang 

paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan 

Nabi ini (Muhammad), serta orang-orang yang beriman (kepada 

Muhammad). 

Dan dikatakan, bahwa keluarga Ibrahim adalah: Ismail, Ishag, Ya'gub, 

dan anak cucunya. Dan juga dengan Nabi Muhammad SAW, karena beliau 

adalah salah satu dari cucu Nabi Ibrahim AS. 

Dan dikatakan pula, bahwa yang dimaksud dengan keluarga Ibrahim 

adalah Ibrahim sendiri, begitu juga dengan keluarga Imran. Seperti yang 

disebutkan pada firman Allah SWT, 4944 153 gaga Il S5 UG 15 
“Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun??? 

Maksudnya, peninggalan Musa dan Harun. Dan seperti yang disebutkan pada 

sabda Nabi SAW, » 5415 Jd! AA e3 w Gus Da ses 3d) “Sesungguhnya 

Abdullah bin Oais telah diberikan suara yang bagus seperti suara yang 

diberikan kepada keluarga Nabi Daud.'”$ maksudnya suara Nabi Daud 

(karena terkadang orang Arab menyebutkan nama seseorang dengan 

menyebutkan keluarga di depan namanya). 

Dan dikatakan pula, bahwa keluarga Imran itu adalah keluarga Ibrahim, 

284 (Os. Aali “Imraan (3): 68). 

295 (Os. Al Bagarah (2): 248). 

296 HR. Bukhari pada pembahasan tentang Keutamaan Al Our'an, bab: 

Memperindah Suara dalam Membaca Al Our'an (3/235), dengan beberapa perbedaan 
pada lafazhnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang 
Peraturan shalat untuk orang yang bepergian, Bab: Anjuran untuk memperindah 

suara pada saat membaca Al Our'an (1/546). Dan diriwayatkan pula oleh imam- 

imam hadits lainnya. 
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seperti yang disebutkan pada ayat selanjutnya, | ya: Cp ang 153 “(Sebagai) 
2297 

satu keturunan yang sebagiannya (turunan) dari yang lain. 

Mugatil juga turut mengemukakan pendapatnya, ia mengatakan 

bahwa yang dimaksud dengan keluarga Imran adalah Nabi Musa dan Nabi 

Harun, karena Imran adalah ayah dari mereka, yang nama lengkapnya 

adalah: Imran bin Yashur bin Fahats bin Lawa bin Ya gub. 

Dan ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

keluarga Imran itu adalah Nabi Isa, karena Ibu dari Nabi Isa adalah anak 

perempuan Imran (maksudnya, Nabi Isa adalah cucu Imran). Pendapat ini 

didukung oleh Al Kalbi, ia mengatakan bahwa Imran adalah ayah Siti 

Maryam, beliau juga termasuk salah satu dari anak Nabi Sulaiman AS. 

Berbeda dengan riwayat yang disampaikan oleh As-Suhaili, ia 

mengatakan bahwa Imran adalah anak Matan, dan istrinya bernama 

Hannah.” 

Adapun disebutkannya para Nabi tersebut pada ayat ini secara khusus, 

karena semua Nabi dan Rasul adalah pecahan-pecahan dari keturunan mereka 

(maksudnya anak cucu mereka). 

Dan kata 5515 tidak ditashrifkan, karena dua huruf terakhir (huruf 

alif dan huruf nuun) adalah huruf-huruf tambahan. 
. pa - 

Dan untuk makna firman Allah SWT, sel (Je “Melebihi segala 

umat.” Para ahli tafsir mengatakan bahwa maknanya adalah “Di atas 

seluruh umat pada zaman mereka masing-masing.” Dan Abu Abdillah 

Muhammad bin Ali At-Tirmidzi mengartikan: Di atas seluruh makhluk. 

Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah “Di atas 

seluruh makhluk hingga hari kiamat nanti”. 

Pendapat yang terakhir ini mengemukakan alasannya, mereka 

beralasan, karena para Nabi dan para Rasul adalah makhluk yang terpilih, 

297 (Os. Aali “Imraan (3): 24). 
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adapun Nabi Muhammad SAW melebihi makhluk pilihan, karena beliau 

sebagai rahmat dan kekasih Allah. Dalam Al Our'an disebutkan, aa C3 

TG di IR Ni. “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk mah) da”) | 2u 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam.” 

Para Rasul diciptakan oleh Allah SWT sebagai rahmat dari-Nya, 

sedang Nabi Muhammad SAW diciptakan sebagai rahmat pada dirinya. 

Oleh karena itu, beliau memberikan keamanan dan keselamatan pada 

seluruh makhluk. Dari sejak beliau diutus oleh Allah SWT sebagai Rasul 

hingga hari kiamat nanti, beliau memberi rasa aman kepada seluruh 

makhluk dari azab-Nya. Tidak ada Rasul yang diberikan kedudukan seperti 

beliau. 

Nabi SAW pernah bersabda, 

# 
0. - BiAga Ka) UT 

“Aku adalah rahmat yang mendapat hidayah.”?” Pada hadits ini beliau 

memberitahukan bahwa beliau adalah rahmat dan pemberian dari Allah 

bagi seluruh makhluk. 

Diriwayatkan bahwasanya ada lima keutamaan yang diberikan 

kepada Nabi Adam, Pertama: Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuk 

yang sebaik-baiknya, langsung dengan Tangan-Nya dan dengan Kekuasaan- 

Nya. Kedua: Allah mengajarkan seluruh nama-nama kepada Nabi Adam. 

Ketiga: Allah memerintahkan kepada para malaikat-Nya untuk bersujud 

kepada Adam. Keempat: Allah memberikan surga sebagai tempat tinggal Nabi 

Adam. Kelima: Allah mengangkat Nabi Adam sebagai pangkal dari seluruh 

298 (Os. Al Anbiyaa' (21): 107). 

2? HR. Muslim pada pembahasan tentang Kebajikan (4/2007), dengan lafazh: 
“Aku diutus sebagai rahmat.” Dan diriwayatkan oleh Bukhari pada pembahasan 
tentang Sejarah, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: “Aku diutus sebagai rahmat, 
dan aku tidak diutus untuk memberikan azab.” Lihat kitab Kasyf Al Khafa' W/ 

211). 
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keturunan manusia. 

Untuk Nabi Nuh juga diberikan lima keutamaan, Pertama: Allah juga 

menjadikan Nabi Nuh sebagai bapak manusia, karena seluruh manusia pada 

zamannya ditenggelamkan, dan yang tersisa hanyalah tinggal keluarganya saja. 

Kedua: Allah memperpanjang usianya. Ketiga: Allah menjawab semua doa 

Nabi Nuh, entah itu terhadap orang-orang yang beriman, atau terhadap orang- 

orang yang kafir kepadanya. Keempat: Allah mengajarkannya cara membuat 

kapal (untuk pertama kali sepanjang sejarah manusia) agar bisa mengambang 

diatas air. Kelima: Syariat yang dibawa Nabi Nuh adalah syariat pertama 

yang menasakh syariat yang lainnya, karena sebelum Nabi Nuh diutus seorang 

laki-laki tidak diharamkan untuk menikah dengan bibi-bibinya atau kerabat 

lainnya. 

Lalu, kepada Nabi Ibrahim juga diberikan lima keutamaan, yang 

pertama adalah: Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para Nabi, 

karena sebuah riwayat menyebutkan bahwa terlahir dari keturunannya sebanyak 

seribu orang Nabi, terhitung dari mulai zamannya hingga zaman Nabi 

Muhammad SAW. Kedua: Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih- 

Nya (orang yang sangat mulia di sisi-Nya). Ketiga: Allah menyelamatkan Nabi 

Ibrahim dari kobaran api. Keempat: Allah mengangkatnya sebagai imam bagi 

seluruh manusia. Kelima: Allah mengujinya dengan beberapa kalimat (perintah 

dan larangan) dan nabi Ibrahim dapat menjalankannya dan menyelesaikannya 

dengan sempurna. 

Adapun mengenai keluarga Imran, apabila yang dimaksud dengan 

Imran disini adalah ayah dari Musa dan Harun, maka keutamaan yang 

diberikan kepadanya atas segala manusia adalah dengan mengirimkan kepada 

kaumnya “manna dan salwa”, yaitu kenikmatan yang luar biasa dimana 

kenikmatan itu tidak diberikan kepada Nabi siapapun sepanjang masa. Dan 

apabila yang dimaksud adalah ayah dari siti Maryam, maka keutamaan yang 

diberikan kepadanya atas segala manusia adalah memberikannya cucu dari 

anak perempuannya yang bernama Maryam tanpa seorang ayah, tidak seorang 
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pun manusia di muka bumi yang diciptakan tanpa seorang ayah. Wallahu 

a'lam. 

. 2. 4 2 »”- 

GE are Aly Ujang Ia Kang 53 
“(Sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (turunan) dari yang 

lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

(Os. Aali Imraan (3): 34) 

Untuk ayat ini terdapat satu Ba yaitu: 

Firman Allah SWT, ya Ga Kerang 2 “(Sebagai) satu Tetununan 

yang sebagiannya (turunan) dari yang lain.” Untuk kata ae 55, kami 

telah menjelaskan maknanya serta pengambilan dan asal katanya. Al 

Akhfasy berpendapat bahwa manshub nya kata 2653 pada ayat ini karenaia 

berposisi sebagai haal (keterangan). Maksudnya dalam keadaan 

ikatan persaudaraan atau ikatan keturunan. Sedang para ulama Kufah 

berpendapat bahwa manshub nya kata tersebut karena pemenggalan 

kalimat. Sedangkan Az-Zujaj berpendapat bahwa manshub nya kata 

tersebut karena badal (kata ganti dari ayat sebelumnya)', maksudnya, 

menjadi pilihan dari satu keturunan. 

Adapun makna dari firman-Nya: ya Ya Kang “Yang sebagiannya 

(turunan) dari yang lain” adalah: Dalam hal saling menolong pada agama. 

Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, Doia 
.ts 

PAR Ip Mean Cap “Orang-orang munafik laki-laki dan 

300 Ybnu Athiyah mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa manshub 

nya kata 253 karena haal adalah pendapat yang paling diunggulkan, karena makna 

kalimat tersebut sangat mirip, dalam hal agama ataupun keadaan mereka. Lihat 

kitab Al Muharrir Al Wajiiz (3/83). 
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2301 
perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. 

maksudnya dalam hal kesesatan. Pendapat ini disampaikan oleh Al Hasan 

dan Oatadah?”. 

Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah dalam hal 

orang pilihan dan kenabian. Dan ada pula yang berpendapat bahwa 

maknanya adalah dalam hal keturunan. Namun pendapat terakhir ini 

adalah pendapat yang paling lemah. 

Firman Allah: 

YAA gk 3 SI Ia Uas SA db | SI 
- 

Ie 153 UB WI el EN LE) ep YAA 

B5 SE AT gada S3 La KE AI, Atas, 
t, nd . 

nga Ojo 5 (9535 EL Wal ih 23 

“(Ingatlah), ketika isteri “Imran berkata, “Ya Tuhanku, 

Sesungguhnya Aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam 

kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul 

Magdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. 

Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha 

Mengetahui”. Maka tatkala isteri “Imran melahirkan anaknya, 

diapun berkata, “Ya Tuhanku, Sesunguhnya Aku melahirkannya 

seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang 

dilahirkannya itu: dan anak laki-laki tidaklah seperti anak 

perempuan. “Sesungguhnya Aku Telah menamai dia Maryam dan 

301 (Os. At-Taubah (9J: 67) 

202 Lihat kitab Jaami'Al Bayaan (31157). 
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Aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya 

kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk.” 

(Os. Aali Imraan (3): 35-36) 

Untuk kedua ayat ini, terdapat delapan pembahasan: 
£ Pertama: Firman Allah SWT, 715 Li 2 JG 5 (Ingatlah), ketika 

isteri “Imran berkata.” Abu Ubaidah berpendapat bahwa kata 5 pada awal 

ayat ini adalah kata tambahan'?. Sedang Muhammad bin Yazid berpendapat 

bahwa ada kata yang tidak disebutkan, perkiraan yang seharusnya adalah, 

“Ingatlah, ketika..”. Dan Az-Zujaj berpendapat bahwa maknanya adalah: 

“Allah memilih keluarga Imran, ketika istrinya berkata..? 

Istri Imran yang disebutkan pada ayat ini bernama Hamnah binti Fagud 

bin Oanbil. Ia adalah Ibu dari siti Maryam, nenek dari Nabi Isa AS. Nama 

Hannah sendiri bukanlah nama Arab, dan tidak ada wanita Arab yang diberikan 

nama Hannah (4-). Sebutan Hannah ini ada juga yang menggunakannya, 

yaitu Abu Hannah Al Badari, namun ada juga yang menyebutnya Abu Habbah 

(dan sebenarnya panggilan inilah yang lebih benar). Dan ada pula yang 

meriwayatkan bahwa nama sebenarnya dari Abu Habbah (4) ini adalah 

Amir“. 

Ada pula sebutan Hannah ini untuk nama daerah di negeri Syam, yaitu 

303 Pendapat ini tidak dapat diterima, karena tidak ada dalam Al Our'an kata 
tambahan. Akan tetapi mungkin saja hikmah penyebutannya pada ayat itu tidak 
diketahui oleh beberapa ahli tafsir, lalu tanpa berpikir panjang lagi segera 
menyampaikan pendapatnya. Padahal yang harus dilakukannya adalah menelitinya 

lagi dan lagi, agar terhindar dari penambahan atau pengurangan terhadap Kalam 

Allah. 

304 Penyebutan kemungkinan-kemungkinan ini disebabkan oleh karena pada zaman 
dahulu bahasa Arab tidak menggunakan titik, jadi apabila riwayatnya tidak terlalu 
jelas maka penyebutannya juga menjadi sulit untuk dibedakan. Seperti yang terjadi 

pada nama ini, bisa menjadi 4, atau juga 1—, atau juga 4x, atau juga Amor, atau 
juga yang lainnya yang mirip huruf-hurufnya apabila taupa menggunakan titik. 
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Dair Hannah. Sedangkan untuk sebutan Habbah, banyak sekali digunakan 

oleh orang Arab, diantaranya adalah Abu Habbah Al Anshari, dan juga Abu 

As-Sanabil bin Ba'kak yang disebutkan pada riwayat Subai'ah sebagai 

Habbah?”. Adapun untuk sebutan Khannah (1--) juga tidak terlalu banyak 

yang menggunakannya, kecuali anak perempuan Yahya bin Aktsam Al Oadhi, 

yaitu ibu dari Muhammad bin Nashar. Begitu juga dengan Jannah (2), tidak 

banyak yang dinamakan dengan nama ini kecuali Abu Jannah, yaitu paman 

dari Dzurrimmah si penyair. Semua sebutan ini diambil dari kitab Ibnu 

Makula. 

#86” 3 

Kedua: Firman Allah SWT, 3G 754 gs GL 5 3 

& “Ya Tuhanku, Sesungguhnya Aku menazarkan kepada Engkau 

anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan 

berkhidmat (di Baitul Magdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari 

padaku.” Untuk makna 55 (nadzar), kami telah mengemukakan maknanya 

sebelum ini, yang intinya adalah: Kewajiban atas seorang hamba yang 

diwajibkan oleh dirinya sendiri. 

Diriwayatkan: Ketika Maryam sedang menjalani masa kehamilannya, 

ia berkata, “Apabila pada saat aku melahirkan Allah menyelamatkan aku dan 

menyelamatkan bayi ini, maka aku akan menjadikan anak ini sebagai pelayan 

Allah.” Sesuai dengan makna dari kata if (untuk-Mu) pada ayat ini, yang 

artinya adalah untuk beribadah kepada-Mu. 

Kata (asa sendiri berposisi sebagai haal (keterangan), namun ada 

juga yang berpendapat bahwa kata ini berposisi sebagai sifat dari maf 'ul 

(objek) yang tidak disebutkan. Maksudnya, aku menadzarkan anak yang 

ada dalam kandungan ini kepadamu agar menjadi anak yang shaleh. 

305 Hadits yang diriwayatkan dari Subai ah SA telah kami riwayatkan ketika 

membahas firman Allah SWT, Sab Grass Heni Kat OP 3 al 

33 Abi Ia. 
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Akan tetapi, pendapat pertama lah yang lebih diunggulkan dari segi 

penafsiran dan dari segi /'rab atau alur pembicaraan. Adapun dari segi 

Prab, karena sifat itu tidak dapat menggantikan posisi yang disifatinya di 

berbagai tempat, sifat hanya boleh menggantikan posisi yang disifatinya 

ketika ia berbentuk majazi. Sedangkan dari segi penafsiran, dikatakan bahwa 

penyebab istri Imran mengatakan demikian adalah karena ia seorang 

wanita yang sudah berumur yang biasanya sudah tidak dapat melahirkan 

lagi. Lalu pada suatu hari ia melihat seekor burung yang sedang memberi 

makan kepada anaknya, lalu hatinya pun iri untuk dapat melakukan hal yang 

sama. Kemudian ia berdoa kepada Tuhannya agar dapat diberikan seorang 

anak, dan ia bernadzar apabila ia benar-benar melahirkan maka ia akan 

menyerahkan anaknya untuk berbakti kepada Tuhannya. 

Dan kata Vssaa ini maknanya adalah'8: Seorang hamba yang 

mengikhlaskan dirinya untuk berbakti sepanjang hidupnya di rumah 

Tuhan, sebagai pelayan di Masjid yang selalu menetap di dalamnya, dan 

mencurahkan seluruh waktunya hanya untuk melakukan ibadah kepada 

Allah SWT. Dan hal ini masih diperbolehkan pada syariat mereka. Dan 

anak-anak mereka yang dinadzarkan itu pun harus mentaati keinginan 

orang tuanya. 

— Lalu setelah siti Maryam dilahirkan, ibunya berkata, 51 G225 GI 05 
“Ya Tuhanku, Sesunguhnya Aku melahirkannya seorang anak 

perempuan.” Maksudnya, ia mengadu bahwa anaknya adalah perempuan, 

dan perempuan tidak layak untuk dipersembahkan menjadi pelayan di Masjid. 

Ketiga: Ibnu Al Arabi mengatakan?” bahwa para ulama bersepakat 

306 Makna ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami 'Al Bayaan (31157), 

juga disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab Al Muharrir Al Wajiiz (3/86), dan 

disebutkan pula oleh Ibnu Al Jauzi dalam kitab Zaad Al Masiir (1/376). 

307 Lihat kitab Ahkam Al Our 'an yang ditulis oleh Ibnu Al Arabi (1/270). 
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nadzar yang disampaikan oleh istri Imran tidak ada kaitannya dengan status 

kebebasannya (maksudnya, kata (5. P“x4 pada ayat ini bukan bermakna 

terbebas dari hamba sahaya), karena abi yang bernadzar adalah seorang 

wanita hamba sahaya maka ia tidak layak untuk bernadzar untuk anaknya, 

atau bisa sekehendak hatinya saja menentukan keadaan anaknya nanti. Dan 

apabila yang bernadzar adalah seorang pria hamba sahaya, maka ia juga tidak 

memiliki hak untuk menentukan hal itu. Dan apabila yang bernadzar adalah 

seorang pria yang merdeka, maka anak yang terlahir tidak dapat dijadikan 

hamba sahaya olehnya, dan begitu juga jika yang bernadzar adalah seorang 

wanita yang merdeka. 
354-3 

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kata (,”-.. (merdeka) pada 

ayat ini adalah terbebas dari perbudakan keduniaan dan segala kesibukannya. 

Sebuah kisah menceritakan, ada seorang sufi yang berkata kepada ibunya, 

“Wahai ibuku, lepaskanlah aku untuk berbakti kepada Allah, dan menghabiskan 

waktuku untuk beribadah dan menuntut ilmu.” Ibunya menjawab, “Aku izinkan 

niatmu itu.” Lalu pergilah anak itu dengan seizin ibunya, namun ditengah 

perjalanan ia tersadar akan sesuatu dan kembali ke rumahnya. Kemudian 

sesampainya di muka rumah, ia pun mengetuk pintu, lalu ibunya dari dalam 

bertanya, “Siapakah itu?” ia menjawab, “Anakmu si fulan.” Lalu ibunya 

berkata, “kami telah merelakanmu di jalan Allah, dan kami tidak menerimamu 

kembali.” 

Keempat: Firman Allah SWT, sa “Menjadi hamba yang See 

dan berkhidmat (di Baitul Magdis).” Kata ini diambil dari kata 2 oi 

(kebebasan) yaitu lawan kata dari perbudakan. Diantara maknanya adalah 

tahrir al kitab (editing), maksudnya, membebaskan suatu buku dari 

kerumitan-kerumitan dan kesalahan-kesalahan. 

Khushaif meriwayatkan, dari Ikrimah dan Mujahid, bahwa makna dari 

kata ini adalah, yang mengikhlaskan dirinya untuk Allah semata dan tidak 
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mengotorinya dengan perkara keduniaan”'. 

Makna dari kata ini sangat dikenal dalam bahasa Arab, bahkan untuk 

segala sesuatu yang telah terbebaskan disebut dengan '»-. Dan kata His 

sama maknanya dengan kata '»-. 

Adapun jika disebutkan “'5- “5” maka maknanya buah tin itu terbebas 

dari pasir yang menempel. Dan kata '» ini jika dilekatkan pada malamnya 

seorang wanita yang baru saja menikah, maka maknanya adalah ia tidak 

disentuh oleh suaminya pada malam pertama. Sedangkan ungkapan untuk 

wanita yang tersentuh pada malam itu adalah, “ga Uj”. 

Kelima: Firman Allah SWT, tai na SIB tan USS 

“Maka tatkala isteri “Imran melahirkan anaknya, diapun berkata, "Ya 

Tuhanku, Sesunguhnya Aku melahirkannya seorang anak perempuan ',” 

Ibnu Abbas mengatakan bahwa Istri Imran mengatakan demikian karena di 

dalam nadzarnya ia tidak menyebutkan kecuali jika yang dilahirkan adalah 

anak laki-laki saja'”. 

Kata si pada ayat ini berposisi sebagai haal (keterangan), atau bisa 

juga sebagai badal (lanjutan yang sama dengan kata sebelumnya). 

Asyhab meriwayatkan dari malik, bahwa istri Imran merawat bayi 

Maryam hingga remaja, lalu setelah itu barulah ia membiarkan Maryam pergi. 

Dan dikatakan pula, bahwa istri Imran membungkus putrinya dengan sobekan- 

sobekan kain, lalu mengirimnya ke Masjid. Barulah saat itu ia telah dianggap 

telah membayar nadzarnya dan membebaskan diri dari janjinya sendiri. 

308 4rsar ini disampaikan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jami 'Al Bayan (3/158), 

dan disampaikan pula oleh An-Nuhas dalam kitab Ma 'ani Al Our 'an (1/385). 

309 4tsar ini disampaikan oleh Ibnu Jurair dalam kitab Jami' Al Bayan (3/158), 

dari Gatadah dan Rabi'. Dan atsar ini juga disampaikan oleh An-Nuhas dalam kitab 

Ma'ani Al Our'an (1/385), dari Ibnu Abbas. 
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Sepertinya kala itu belum diwajibkan seorang wanita u
ntuk berhijab 

(mengabdi di masjid), seperti yang juga berlaku pada awal-awal Islam. 

Contohnya sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam
 Bukhari dan imam 

Muslim, bahwa pada masa Rasulullah SAW ada seorang wanita hitam yang 

selalu menyapu dan membersihkan masjid, lalu wanita
 tersebut meninggal 

dunia.. al hadits". 

La Esga 

Keenam: Firman Allah SWT, 2x23 Ls MEI &l, “Dan Al
lah lebih 

mengetahui apa yang dilahirkannya itu Menurut jumhur ulama, 

kalimat ini terpisah dengan dua kalimat sebelum dan sesudahnya
. Sedang 

menurut Abu Bakar dan Ibnu Umar, kalimat ini tidak te
rpisah, karena mereka 

membaca kata £.x.53 (apa yangia lahirkan) menjadi «-.x53 (apa ya
ng aku 

lahirkany'?. 

Menurut pendapat kedua ulama itu, pada firman ini terdapat makna 

kepatuhan dan penyerahan diri kepada Allah SWT yang harus senantiasa 

dilakukan, karena bagaimana pun juga hanya Allah SWT lah yang mengetahui 

310 HR. Bukhari pada pembahasan tentang Shalat, Bab: Para pengabdi masjid (1/ 

91), dan diriwayatkan pula oleh Muslim pada pembahasan tentang Jenazah, Bab: 

Shalat diatas kubur (2/659). Lihat kitab Al-Lu Tu ' Wal Marjaan (1/219). 

311 Firman ini adalah kalimat bantahan terhadap ucapan istri Imran atas ketidak 

senangannya akan jenis kelamin bayi yang dilahirkannya, perkiraan yang seharusnya 

adalah disambungkan, yaitu: “Ya Tuhanku, Sesunguhnya Aku melahirkannya 

seorang anak perempuan, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan”. 

Namun kalimat bantahan dikedepankan untuk lebih mendapat perhatian akan 

keagungan jabang bayi yang dilahirkannya itu dan bagaimana ketinggian derajatnya, 

serta sebagai pernyataan bahwa istri Imran tidak mengetahui anak seperti apakah 

yang diberikan Allah SWT kepadanya. Seakan pada ayat ini A
llah SWT berfirman: 

“Engkau tidak tahu agungnya, tingginya, nilainya, anak yang engkau lahirkan ini”. 

Lihat : Tahgig Asy-Syeikh Ali Ash-Shabuni “Ala Ma'an Al Our 'an (1/387). 

312 Bacaan ini disampaikan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/88). juga oleh 

Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (2/439). Dan bacaan ini termasuk 

giraah sab'ah yang mutawatir, sebagaimana yang disebutka
n dalam kitab Al Igna ' 

(2/619), dan juga kitab Tagrib An-Nasyr (hal.100). 
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maksud dari segala sesuatu. Namun istri Imran tidak mengatakan firman ini 

dengan bentuk ikhbar (pemberitahuan), karena sebagai seorang mukmin ia 

meyakini bahwa Ilmu Allah SWT melampaui segala sesuatu. Bentuk 

penyampaian istri adalah pensucian dan pengagungan Allah SWT. 

Adapun menurut bacaan jumhur ulama, kalimat ini adalah Kalam Allah 

yang dikedepankan. Perkiraan yang seharusnya ia terletak setelah 

kalimat: m3! Crdanii Sa K3 AL, Kel Gl “Dan Aku berikan 

perlindungan untuknya serta untuk anak-anak keturunannya dari syaitan 

yang terkutuk.” Pendapat ini disampaikan oleh Al Mahdawi. 

Sedang Makki berpendapat bahwa firman ini adalah pemberitahuan 

dari Allah SWT kepada ummat manusia dengan bentuk pernyataan. Entah 

ibu Maryam telah mengatakannya saat itu ataupun tidak. 

Ada bacaan lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu: -2v23 (apa 
yang engkau lahirkan)''?, maknanya: perkataan ini disampaikan kepada ibu 

Maryam. 

2S Ketujuh: Firman Allah SWT, 96 jt ss), “Dan anak laki-laki 
tidaklah seperti anak perempuan.” Dari firman ini beberapa ulama madzhab 

Syafi' iyah menarik benang merah, bahwa seorang istri yang mentaati suaminya 

yang minta dilayani pada siang hari bulan Ramadhan, istri tersebut tidak dikenai 

hukuman kafarah seperti suaminya. 

Namun hal ini dibantah oleh Ibnu Al Arabi, ia mengatakan bahwa ayat 

diatas tidak ada hubungannya dengan hukum tersebut. Apalagi, walaupun 

ayat ini menerangkan bagaimana syariat pada masa dahulu, namun mereka 

tidak berpendapat seperti itu. Karena maksud dari penyampaian ibu Maryam 

itu hanya untuk membuat pernyataan tentang bagaimana kondisinya saat itu, 

33 Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah (3/88), juga oleh Abu Hayan (2/439). 
Namun bacaan ini tidak termasuk giraah sab 'ah yang mutawatir. 
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maksudnya: Ia telah bernadzar bahwa anaknya nanti akan menjadi pelayan di 

masjid, namun setelah mengetahui bahwa yang dilahirkannya adalah seorang 

putri jelita, yang tidak patut untuk dijadikan pelayan di masjid, ia segera meminta 

maaf kepada Tuhan-nya, karena tidak dapat memenuhi nadzar yang ia janjikan
 

sebelumnya, sebab yang lahir tidak seperti yang ia harapkan. Wallahu a'lam.
 

Kedelapan: Firman Allah SWT, &L Kisi: irpaya Ra 315 

HI os $ Ga 4533 “Sesungguhnya Aku Telah menamai dia 

Maryam dan Aku berikan perlindungan untuknya serta uu anak-anak 

keturunannya dari syaitan yang terkutuk.” Kata 52 tidak dapat di- 

tashrif.kan, karena kata itu adalah sebuah nama daily Ta ma 'rifah (telah 

diketahui), dan juga karena nama itu adalah nama asing (bukan diambil dari 

bahasa Arab). Makna dari kata 457: - menurut bahasa asing tadi adalah: Pelayan 

Tuhan. 

Dhamir ta (kata ganti orang ketiga) pada kata TP kembali kepada 

Maryam. Sedang dhamir w pada kata 1533 kembali kepada Nabi Isa. Ini 

menunjukkan bahwa kata 53 dapat digunakan hanya untuk makna anak 

laki-laki saja secara khusus. 

Di dalam kitab shahih Muslim disebutkan?, Abu Hurairah 

meriwayatkan, Nabi SAW pernah bersabda: 

VI ola 3S bk, Dasa Kubah y Sg 3 ga 

ef SA 

“Setiap bayi yang terlahir ke dunia akan diganggu oleh syetan, hingga 

bayi itu menangis dan menjerit lantaran gangguan tersebut, kecuali anak 

Maryam (Nabi Isa) dan ibunya.” 

314 HR. Muslim pada pembahasan tentang Keutamaan-keutamaan, bab: Keutamaan 

Nabi Isa AS (4/1838). 
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Kemudian Abu Hurairah mengatakan bahwa bukankah Allah SWT 

telah berfirman: EN asi Ga 13 Th rel Gs “Dan Aku 

berikan perlindungan untuknya serta untuk tinbiklanak keturunannya 

dari syaitan yang terkutuk.” 

Para ulama madzhab kami berkata: “Hadits ini menerangkan dan 

membuktikan bahwa Allah SWT telah mengabulkan permintaan ibu Maryam. 

Karena disini dijelaskan bahwa syaitan mengganggu seluruh anak cucuAdam, 

bahkan para Nabi dan para wali-Nya, kecuali Maryam dan anak laki-lakinya.” 

Oatadah mengatakan bahwa setiap bayi yang terlahir ke dunia akan 

ditusuk oleh syaitan pada sisi tubuhnya, namun tidak kepada Nabi Isa dan 

ibunya, karena diciptakan untuk mereka berdua penghalang yang dapat 

menghalangi tusukan itu dan tidak berpengaruh pada mereka berdua”. 

Para ulama madzhab kami mengatakan bahwa apabila mereka tidak 

seperti itu maka hilanglah kesan keutamaan yang mereka miliki. Namun dengan 

keutamaan yang mereka miliki itu tidak serta merta syaitan akan menjauhi 

mereka sama sekali, ini adalah perkiraan yang salah, karena syaitan tidak 

akan pernah berhenti menebar gangguannya. Bukankah para Nabi dan para 

wali dalam melakukan sesuatu juga selalu diguncang dan diganggu oleh syaitan, 

namun meski demikian Allah SWT tetap menjaga para Nabi dan para wali itu 

dari penjerumusan syaitan. Seperti yang difirmankan-Nya: TJ Ta Lola ol 

#rhalen ade “Sesungguhnya (terhadap) hamba-hamba-Ku, kamu tidak 

dapat berkuasa atas mereka.” 

Penebaran gangguan yang dilakukan oleh syaitan ini tidak lain karena 

pada setiap anak cucu Adam itu diberikan mitra dari jenis syaitan untuk selalu 

mengganggunya, begitu juga pada diri Nabi Isa dan ibunya. Seperti yang 

diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa walaupun Maryam dan anak laki- 

315 4tsar ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab Jaami' Al Bayaan (3/161). 

316 (Os. Al Israa' (17): 65). 
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lakinya telah diberikan penjagaan dari gangguan syaitan, namun syaitan akan 

tetap membuntuti mereka dan mencoba mengganggu mereka. wallahu
 a'lam. 

Firman Allah SWT: 

3 TI Ai AP. Z0 rege oi 0 34 A4. Sg” 

KE EA UUS Wi at Jenis Yo SI 
- Ie 2 

. 5 Pe naik Z. Pa Pd - "0 2 T. . 

Sd GI Ga JB Bip Ladap A03 OA G5 Lee JP 
s ke 5 ke 

. - ba Ai La 3 s G PKI aa 

(BI bla pat Sl uya Oa Ml | Al ALS oa MAJU Tata 
Le Ke 

ab R33 Tb ya JR JB 5 e — le3 Alta 

Bei ame LI 

“Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan 

yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan 

Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk 

untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. 

Zakaria berkata: “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh 

(makanan) ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”. 

Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya tanpa hisab. Di sanalah Zakaria berdoa kepada 

Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi 

Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha 

Pendengar doa?,” (Os. Aali Imraan (3): 37-38) 

Untuk ayat ini, terdapat beberapa pembahasan: 
an 0 

Pertama: Firman Allah SWT, 65 WS aa Jos Ups Ukts 

(KLS “Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan 

yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik.” Untuk kalimat 

yang pertama, Ibnu Abbas menafsirkan bahwa makna dari firman ini adalah, 
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Allah SWT membentangkan kepadanya jalan orang-orang yang berbahagia. 

Sedang ulama lainnya menafsirkan bahwa maknanya adalah menerima dan 

memelihara dengan pendidikan dan pemeliharaan yang baik. Dan Al Hasan 

menafsirkan: “Maknanya adalah menerima segala amal baiknya dan tidak 

akan menghukumnya sesaat pun, tidak siang dan tidak pula malam.” 

Dan untuk kalimat yang kedua, maknanya adalah: Menyempurnakan 

penciptaannya tanpa ada kelebihan ataupun kekurangan. 

Kata Is dan kata &5 pada ayat ini sebenarnya bukanlah bentuk 

mashdar yang semestinya, karena bentuk mashdar yang semestinya adalah: 

Jis dan SSI. Namun makna dari ff “il rubai dan khumasi (kata kerja yang 
terdiri dari empat dan lima huruf) yang disebutkan pada ayat diatas 

menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah ff 'il tsulatsi (kata kerja yang 

terdiri dari tiga huruf). Maksudnya: dai bermakna &, dan :- 3f bermakna 

«5, karena kedua ff 'il tersebut sama maknanya. Contoh lainnya adalah seperti 

bacaan Ibnu Mas'ud: » 33 Kai 03 seharusnya adalah: 

Yg Sinai 515 alasannya adalah, karena makna Jgf dan J'5 itu sama 

saja. 

Sedang Al Mufadhdhal berpendapat bahwa ada kata kerja lain yang 

tidak disebutkan pada ayat diatas, perkiraan yang seharusnya adalah: 

Ka MS 13 Wav, dengan begitu maka fi 'il dan mashdarnya menjadi 

sesuai. Namun pendapat pertama lebih diunggulkan. 

Huruf gaaf pada kata di, sebenarnya berharakat dhammah, seperti 

halnya mashdar yang lain seperti J'p3 dan g 4. Namun terkadang ada 

pula yang menggunakan harakat fathah, karena kata ini termasuk tiga kata 

yang boleh menggunakan harakat fathah pada huruf awalnya, dua kata yang 

lain adalah: $ '$'! dan g 551. Pendapat ini disampaikan oleh AbuArnru, Al 
Kisa'i, dan para ulama lainnya. 

Lalu Az-Zujaj membolehkan kata d3 pada ayat ini dibaca dengan 

Ap , yang disesuaikan dengan kata aslinya. 

Surah Aali 'Imraan | 



Kedua: Firman Allah SWT, 655 Uli “Dan Allah menjadikan 

Zakaria pemeliharanya.” Abu Ubaidah menafsirkan: “Maknanya adalah 

sebagai pengasuh Maryam”. 

Para ulama Kufah mengatakan bahwa penggunaan tasydid pada kata 

Uli membuat kata itu membutuhkan dua objek sekaligus. Perkiraan yang 

seharusnya adalah: & 253 3 Ry Uli, maksudnya: Mewajibkan, menetapkan, 

dan mempermudah, Zakaria untuk mengasuh Maryam. Makna ini sesuai 

dengan kata-kata sebelumnya, maksudnya: Allah SWT memberitahukan 

mengenai apa yang dilakukan-Nya terhadap Maryam, yaitu menyempurnakan 

penciptaannya dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, lalu diserahkan 

semua kepengurusannya kepada Zakaria. 

Dalam mushaf Ubai, kata ini dibaca dengan: WSi,, tapi tetap 

bermakna sama, karena kata ini juga membutuhkan dua objek sekaligus. 

Berbeda dengan para ulama lainnya, dimana mereka tidak memberikan 

tasydid pada huruf fa (maksudnya: ls Y", yang maksudnya menyandarkan 

kata kerja tersebut kepada Zakaria. Dan maknanya menjadi: Allah SWT 

memberitahukan bahwa Ia lah yang mengerjakan dan memegang kendali 

pengasuhan Maryam secara langsung. Dalilnya adalah firman Allah SWT, 

aa US en «(Untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan 

memelihara Maryam? 

Makki menengahi: Kedua kata kerja tersebut sama-sama dapat 

digunakan, karena bacaan yang menggunakan tasydid akan kembali pada 

makna bacaan yang tanpa menggunakan tasydid, dan begitu pula sebaliknya. 

Karena apabila Allah yang melimpahkan pemeliharaan Maryam kepada 

31 Lihat kitab Majaz Al Our 'an (1/91). 

318 Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah (3/92), juga oleh Abu Hayan (2/442). 

Namun bacaan ini tidak termasuk giraah sab 'ah yang mutawatir. 

319 Bacaan tanpa tasydid diatas termasuk giraah sab'ah yang mutawatir, seperti 

yang dituliskan dalam kitab Tagrib An-Nasyr (hal.101). 
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Zakaria maka artinya Zakaria memelihara Maryam karena perintah dari Tuhan- 

nya, dan apabila Zakaria yang memeliharnya secara langsung maka itu adalah 

kehendak dan takdir dari Allah SWT. 

Amru bin Musa juga meriwayatkan bacaan lainnya, dari Abdullah bin 

Katsir dan Abu Abdillah Al Muzari, yaitu (LS , (menggunakan harakat kasrah 

pada huruf fa )??. 

Dan pendapat ini juga didukung oleh Al Akhfasy, ia mengatakan bahwa 

bentuk ff 'il dari kata tersebut yang sering digunakan adalah Jaa das atau 

Jai - — JS tapi aku belum pernah mendengar (115). 

Sedangkan Mujahid membacanya Las, “ (menggunakan sukun pada 

huruf Jaamy”', seperti yang ia baca pada kata yang lainnya, yaitu yjz3 dan 

Wst,?2, yang maksudnya adalah meminta dan memohon untuk diterima dan 

dididik dengan pendidikan yang baik. 

Beberapa ulama, diantaranya Hafsh, Hamzah, dan Al Kisa'i, membaca 

kata &$'5 tanpa menggunakan huruf hamzah diakhir kata. Sedangkan para 
ulama lainnya membaca dengan mad dan menggunakan huruf hamzah diakhir 
kata, maksudnya: #4 85 323 

320 Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (3/92), juga oleh 
Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (2/442). Namun bacaan ini tidak 

termasuk giraah sab'ah yang mutawatir. 

2! Riwayat dari Mujahid mengenai bacaan ini yang disebutkan dalam kitab tafsir 

Ibnu Athiyah adalah: ks, (menggunakan harakat kasrah pada huruf ba" dan 
sukun pada huruf ta). Dan udkis , (menggunakan #asydid dan harakat kasrah pada 

huruf fa' dan sukun pada huruf laam). 

32 Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/92), juga oleh Abu 
Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (2/442). Namun bacaan ini tidak termasuk 

giraah sab'ah yang mutawatir. 

?2 Para ulama ini diantaranya adalah Ibnu Katsir, Nafi', Abu Amru, dan Ibnu 
Amir, mereka membaca “G3 dengan mad dan harakat dhammah pada huruf 
hamzah, juga Lekas , (menggunakan harakat fathah pada huruf fa' dan tanpa 

mentasydidkannya). Sedangkan “Ashim yang meriwayatkan dari Abu Bakar 

membacanya uas » (menggunakan harakat farhah pada huruf fa ' dan bertasydid), 
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Al Farra mengatakan bahwa para ulama kota Hijaz (Madinah) ada 

yang memanjangkan (mad) kata sa 85 dan ada juga yang memendekkannya. 

Sedangkan para ulama kota Nejd, mereka menghilangkan huruf alifdan men- 

tashrif-kan nama tersebut, mereka berpendapat bahwa nama tersebut diambil 

dari kata 555. 

Al Akhfasy menambahkan: Untuk nama ini ada empat bentuk bahasa, 

yaitu: dengan mad (panjang), tanpa mad (pendek), “5 S 5 dengan tasydid 

pada huruf ya" dan di-tashrif-kan, dan Ss 5 yang jika di-manshub-kan 

menjadi 4 255 5. 

Dan Abu Hatim berkata: “Pendapat yang mengatakan bahwa kata «& 5 5 

tidak dapat di-tashrif-kan dengan alasan karena kata ini berasal dari kata 

asing (bukan diambil dari bahasa Arab) itu tidak benar, karena setiap kata 

yang terdapat penambahan (L) dibelakang kata seperti kata ini pasti dapat 

di-tashrif-kan, seperti halnya kata ' Y dan (s4. Berbeda dengan “83 

(yang menggunakan mad ataupun tidak), kata ini tidak dapat di-tashrif- kan 

karena terkumpul tiga elemen, yaitu alif ta 'nits, dan ma 'rifah, serta berasal 

dari kata asing.” 

Ketiga: Firman Allah SWT, 

SB Tara dsas 5 J6 nba MA Se Jak 

Ala jaka Alis ya aa Ato) F3 28 Ip ja 

“Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati 

makanan di sisinya. Zakaria berkata: “Hai Maryam dari mana kamu 

memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi 

dan untuk kata “CG $ 5 ia menggunakan harakat fathah pada huruf hamzah. Kedua 

bacaan ini termasuk giraah sab'ah yang mutawatir, seperti yang dituliskan dalam 

kitab Tagrib An-Nasyr (hal.101) 

Man Al Oia le 



Allah'. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya tanpa hisab.” Kata '5..Jf, secara bahasa artinya adalah 

tempat yang paling terhormat di dalam suatu majlis. Makna ini insya Allah 

akan kami jelaskan kembali pada pembahasan surah Maryam. 

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa mihrab yang dimaksud adalah 

sebuah kamar yang berada di atas masjid, yang sering ditempati dan dinaiki 

oleh Zakaria melalui sebuah tangga. 

Abu Shaleh meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Kala itu, istri 

Ioran mulai hamil pada usianya yang sudah tidak muda lagi. Lalu istri Imran 

bernadzar untuk menjadikannya pelayan Allah apabila anak yang dikandungnya 

telah lahir nanti. Inran pun terkejut dan berkata kepada istrinya, “Wahai istriku, 

apa yang telah engkau lakukan? Bagaimana jika yang lahir nanti adalah seorang 

bayi perempuan.” Mereka berdua pun merasa sedih jika hal itu menjadi 

kenyataan nanti.” 

Dan ternyata apa yang mereka khawatirkan memang benar terjadi, 

Imran dan istrinya melihat anak mereka yang baru lahir adalah seorang bayi 

perempuan. Namun meskipun demikian, mereka tetap menerima apa yang 

telah Allah SWT takdirkan untuk mereka miliki, dengan penerimaan yang 

baik dan ikhlas. 

Pada waktu itu, yang dapat dijadikan pelayan Allah adalah hanya anak 

laki-laki saja, oleh karena itu para ulama bersepakat untuk berunding dan 

mengundi dengan galam yang biasa digunakan untuk menuliskan wahyu (yang 

akan kami jelaskan lagi pada pembahasan selanjutnya) siapakah yang akan 

mengasuh Maryam. 

Kemudian Maryam diputuskan untuk diasuh oleh Zakaria, dan 

ditempatkan pada tempat yang khusus untuknya. Setelah Maryam beranjak 

remaja, ia dibuatkan sebuah tempat yang dinamai dengan mihrab, yang tidak 

dapat dicapai kecuali melalui sebuah tangga khusus. Dan Zakaria juga menyewa 

seseorang yang dapat mengontrol dan mengunci pintu yang menutupi tangga 
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tersebut. Dengan begitu tidak ada yang dapat memasuki ruangan “m
ihrab' 

tersebut kecuali Zakaria, yang memantaunya sesekali hingga akhirny
a Maryam 

memasuki usia dewasa dan berhaidh. Zakaria pun menitipkan Maryam di 

tempat bibinya tatkala Maryam sedang datang masa haidhnya, dan bibi
 tersebut 

tidak lain adalah istri Zakaria sendiri (menurut pendapat Al Kalbi,
 sedangkan 

menurut Mugatil, bibi Maryam adalah saudari perempuan dari istri
 Zakaria). 

Lalu setelah Maryam bersih dari haidhnya, ia dikembalikan ke
 tempatnya 

semula, yaitu di mihrab?“ (ulama lain berpendapat bahwa Maryam sama seka
li 

bersih dan tidak pernah berhaidh). 

Dan setiap kali Zakaria berkunjung ke mihrab itu, ja selalu menemukan 

berbagai jenis buah-buahan yang sulit ditemukan, karena buah-buahan itu 

dari jenis musim yang berbeda, maksudnya buah-buahan musim panas tatkal
a 

saat itu sedang musim dingin, dan buah-buahan musim dingin tatkala saat itu 

sedang musim panas'?. 

Lalu Zakaria bertanya kepada Maryam, “Wahai Maryam, darimanakah 

engkau mendapatkan semua buah-buahan ini?” Maryam menjawab, “Buah- 

buahan ini adalah pemberian dari Allah.” 

Pada saat itulah terbesit dalam pikiran Zakaria untuk memperoleh 

seorang anak, karena ia berpikir, “Sesungguhnya yang dapat memberikan ini 

semua, tentu dapat memberikan aku seorang anak.? 

Abu Ubaidah mengatakan bahwa makna dari kata '3f adalah “Darimana”. 

Namun An-Nuhas menyangkalnya, ia mengatakan”: penafsiran itu terlalu 

simpel, karena kata tanya —i (mana) untuk menanyakan suatu tempat, 

224 Atsar ini disampaikan oleh Abu Hayan dalam kitab 4! Bahr Al Muhith (2/442). 

225 Atsar ini disampaikan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami 'Al Bayaan (3/165) 

dari Adh-Dhahhak dan Mujahid. Juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab 

tafsirnya (2/28), dan disebutkan pula oleh An-Nuhas dalam kitab Ma 'aan Al-Our 'a
n 

(1/389). Ayat ini juga sebagai dalil bahwa Allah SWT memberikan karamah-Nya 

kepada para wali-Nya yang Ia kehendaki. 

226 Lihat kitab Ma'aan Al Our 'an (1/389). 
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sedangkan kata tanya 3 adalah untuk menanyakan cara dan arah. Oleh 

karena itu, makna dari pertanyaan ini adalah dengan cara apa dan dari arah 

mana engkau mendapatkan semua ini. 
KA 2G 

Adapun mengenai firman Allah SWT, lap Ap A5 A3 ya dina Ml al 

“Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki- 

Nya tanpa hisab.” Diriwayatkan bahwa kalimat ini adalah ucapan dari 

Maryam, dan bisa juga sebagai pengharapan. Namun intinya, kalimat inilah 

yang menyebabkan Zakaria memohon dan meminta untuk dianugerahkan 

seorang anak. | 

Keempat: Firman Allah SWT, JA Ju 15 u 3 363 UKA 

Teh ai — BAN ta Th us Di sanalah Zakaria berdoa kepada 

Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau 

seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa',” 

Kata Ia menempati posisi manshub, karena ia sebagai zharaf, yang 

awalnya digunakan untuk kata tempat, namun dapat juga digunakan untuk 

kata waktu. 

Al Mufadhdhal bin Salamah berpendapat: Kata «44 untuk 

menerangkan kata waktu, sedangkan untuk menerangkan kata tempat adalah 

#ua- Namun terkadang bisa juga kata pertama menempati makna yang kedua, 

dan begitu pula sebaliknya. 

Sedang untuk kata 2, Kas 2293, terkadang digunakan untuk bentuk tunggal 

dan terkadang juga dapat digunakan dalam bentuk jamak. Dan kata ini juga 

dapat digunakan dalam bentuk mudzakkar ataupun dalam bentuk mu annats. 

Namun yang dimaksud disini adalah bentuk tunggal. ai adalah firman 

Allah SWT yang menyebutkan tentang doa Zakaria: (33 Ka us J Kan) 

“Maka anugerahilah Aku dari sisi Engkau seorang putera.” Pada ayat 

37 (Os. Maryam (191: 5). 
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ini hanya dikatakan (), dan bukan —3. 

Adapun bentuk mu''annats pada kata 425, itu hanya karena mengikuti 

lafazh 15 yang juga mu 'anmats. Seperti yang disebutkan dalam sebuah 
hadits 

yang diriwayatkan dari Anas, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah bersa
bda, 

“Seorang laki-laki yang meninggal dunia dan meninggalkan anak yang 

baik (A ab 253), maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala 

yang didapatkan oleh anak tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun 

pahala yang didapatkan olehnya. ” 

Adapun untuk asal kata dari 2 153 telah kami uraikan pada tafsir surah 

Al Bagarah yang lalu. Dan untuk makna ab adalah: Yang baik dan diberikan 

keberkahan kepadanya. Dan untuk kata — maknanya adalah yang 

mengabulkan doa, seperti lafazh yang diucapkan ketika beri'tidal dalam shal
at: 

Kelima: Ayat ini juga menjadi dalil disyariatkannya permohonan seorang 

anak, karena permohonan anak juga dilakukan oleh para Nabi dan orang- 

Sa an A3 3 M3 3 IL as f 3d, 

13 & Gl Ta “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul 

sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan 

keturunan.”'2 

Dalam kitab shahih Muslim juga disebutkan??, sebuah riwayat dari 

Sa'ad bin Abi Waggash, ia berkata, “Dahulu Utsman pernah memiliki 

niat untuk membujang, namun niat tersebut dilarang oleh Rasulullah 

SAW. Seandainya saja beliau mengizinkannya, maka kami juga akan 

melakukannya.” 

228 (Os. Ar-Ra'd (131: 38). 
329 HR. Muslim pada pembahasan tentang Pernikahan (2/1021). 
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Dalam kitab sunan Ibnu Majah disebutkan?”, sebuah riwayat dari 

Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, 

AKA PASAL ai Ia BA sil AU 

IA pa db hn SA SE Ia 5 2 AN 

ta 

“Menikah itu termasuk Sunnahku, dan barangsiapa yang tidak 

menjalankan sunnahku maka ia tidak termasuk ummat-ku. Menikahlah 

kalian, karena aku (akan senang) jika ummatku menjadi banyak. 

Barangsiapa yang memiliki kelonggaran maka menikahlah, dan 

barangsiapa yang belum memilikinya maka berpuasalah, karena puasa 

itu ibarat perisai (baginya). 

Syariat permohonan anak ini adalah bantahan terhadap beberapa 

pengikut sufi yang mengatakan bahwa meminta untuk diberikan seorang anak 

itu adalah perbuatan bodoh. Mereka tidak menyadari bahwa mereka itulah 

yang ! terlewat bodoh, karena Allah SWT berfirman mengenai Nabi Ibrahim: 

Oo Ta d dio ola J Jas, “Dan jadikanlah Aku buah tutur yang baik 

bagi orang-orang (yang datang) kem udian. “2 Yang mengajarkan untuk 

berdoa: natal Gas 3 1 balai il Ia Ora 5 di Gali, 

CL) “Dan orang orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, Panen 

kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang 

hati (kami), dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang 

bertakwa?” 

330 HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Pernikahan, bab: Hadits tentang 

keutamaan menikah (1/592, hadits nomor 1846), di dalamnya disebutkan: “Karena 

puasa itu memiliki perisai.” sebagai pengganti “Karena puasa adalah perisai. 2 

31 (Os. Asy-Syu'ara (26): 84). 

332 (Os. Al Furgan (25): 74). 
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Bahkan imam Bukhari memberikan tema tentang ini: “Bab Permohonan 

untuk mendapatkan seorang anak”. 

Nabi SAW juga pernah tanpa sungkan bertanya kepada Abu Thalhah, 

“Apakah malam tadi engkau mempergauli istrimu?” Abu Thalhah 

menjawab, Ya.” Nabi SAW lalu berdoa, 

USAI AE BUSI MI DU 

“Semoga Allah memberi keberkahan atas kalian berdua dengan 

memberikan hasil dari malam yang kalian lewati.” Beberapa waktu 

kemudian istri Abu Thalhah pun hamil. 

Bahkan para sahabat bangga jika memiliki anak yang banyak. Di dalam 

kitab shahih Bukhari disebutkan, seorang laki-laki dari golongan anshar 

pernah berkata, “Aku iri kepadanya, ia memiliki sembilan orang anak laki- 

laki yang kesemuanya telah menghafal Al Our' an.” 

Imam Bukhari juga memberikan tema lainnya yang berkaitan dengan 

hal ini, yaitu “Bab : Berdoa untuk diberikan anak yang banyak disertai dengan 

keberkahan”?5, Lalu imam Bukhari menyebutkan sebuah hadits yang 

diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata: “Ummu Salim pernah berkata 

kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, berdoalah untuk pelayanmu yang 

bernama Anas.” Lalu Rasulullah SAW berdoa. Ya Allah, perbanyaklah harta 

dan anak-anaknya, dan berkahilah segala apa yang Engkau berikan 

kepadanya.” 

Nabi SAW juga pernah berdoa, “Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, 

333 Lihat kitab Shahih Bukhari (3/267). 

34 HR. Bukhari pada pembahasan tentang Agigah, bab: Penamaan anak (3/304), 

dan diriwayatkan pula oleh imam Muslim pada pembahasan tentang Adab (3/1960). 

338 Yang disebutkan dalam kitab shahih Bukhari adalah Pembahasan tentang Do'a, 

bab: Doa Nabi SAW untuk pelayannya agar diberikan umur yang panjang dan 

harta yang melimpah (4/105 dan 4/110). 
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angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang diberikan hidayah, 

dan hapuskanlah perbuatannya di masa yang lalu.” HR. Bukhari dan 

Muslim?2. 

Abu Daud juga meriwayatkan?”, bahwa Nabi SAW SAK bersabda: 

P1 31 KA pesan 02 8-2 

“Menikahlah dengan wanita yang subur dan penyayang, karena aku 

(akan senang) jika ummat-ku menjadi banyak.” 

Dan banyak lagi hadits-hadits lainnya mengenai hal ini, yang 

menganjurkan untuk bermohon kepada Allah SWT agar diberikan seorang 

anak dan yang mensunnahkan untuk memperbanyak anak. Karena anak yang 

shaleh dapat memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya, tatkala orang 

tuanya masih hidup ataupun setelah mereka wafat. Nabi SAW pernah 

bersabda: 

jo 3 

PA bo ag Bb La Ny A3 C2 ah sn SG Isi 

2 
“Apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka semua 

amalannya terputus, kecuali tiga hal...” atau anak yang shalih yang 

mendoakannya.” 

336 HR. Bukhari pada pembahasan tentang Do'a (4/10S), dan juga Muslim pada 

pembahasan tentang Masjid (1/457-458). 

37 HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Pernikahan, bab: Hadits tentang 

anjuran untuk menikah dengan wanita yang masih gadis (2/220, hadits nomor 

2050). Lafazhnya adalah: “Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, 

karena aku (akan senang) jika ummat-ku menjadi banyak (dengan menikahnya 

kalian).” 

338 HR. Muslim pada pembahasan teritang Wasiat (3/1255, hadits nomor 1631), 

dengan lafazh yang hampir serupa. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud 
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Walaupun tidak dengan hadits yang lain, maka hadits-hadits ini pun 

telah sangat mencukupi. 

Keempat: Apabila hal diatas telah terbukti, maka seorang muslim 

berkewajiban untuk memohon kepada Sang Pencipta untuk memberikan 

hidayah kepada anak dan istrinya dengan petunjuk dan hidayah yang baik, 

juga keshalehan, kesucian diri, dan penjagaan. Dan juga berdoa kepada Allah 

agar anak dan istrinya itu dapat membantunya dalam hal keduniaan dan 

keagamaannya, hingga terciptalah manfaat yang sangat agung dalam keluarga 

di dunia maupun di akhirat. Bukankah Nabi Zakaria juga berdoa: 

33 2 “Dan jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang 

diridhai.””? Dan pada ayat diatas Nabi Zakaria juga mengkhususkan 

permintaannya: ah 2 sa ad Ta 3 Ya Tuhanku, berilah aku 

dari sisi Engkau seorang anak yang baik.” Dan, Kl ye WA 655 

3 t2s535 «Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri- 

isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami). 

Rasulullah SAW juga pernah memanjatkan doa untuk Anas: 

333 203 SC aa 

“Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya, dan berkahilah segala 

apa yang Engkau berikan kepadanya.” HR. Bukhari dan Muslim. 

Mudah-mudahan cukuplah kiranya semua dalil ini. 

pada pembahasan tentang Wasiat (3/117), juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban 

pada pembahasan tentang Ahkam, dan diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i pada 

pembahasan tentang Wasiat. 

39 (Os. Maryam (191:6) 

340 (Os. Al Furgan (25:74). 

141 HR. Bukhari pada pembahasan tentang Do'a (4/105), dan juga Muslim pada 

pembahasan tentang Masjid (1/457-458). 
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Del 2 aa si 

“Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakaria, sedang ia tengah 

berdiri melakukan salat di mihrab (katanya): “Sesungguhnya Allah 

menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) 

Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, 

menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi 

termasuk keturunan orang-orang saleh”.” (Os. Aali Imraan (3): 39) 

Untuk ayat ini, terdapat beberapa pembahasan: 

32 

Pertama: Firman Allah SWT, Ka 14554 “Kemudian Malaikat 

(Jibril) memanggil Zakaria.” Hamzah dan Al Kisa'i membaca sists dengan 

menggunakan alif yang menandakan bentuk mudzakkar, dan dibacanya pun 

sedikit condong karena huruf alif tersebut asalnya adalah huruf ya “?. Bacaan 

dengan menggunakan huruf alif'ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu 

Mas'ud?8, dan dipilih juga oleh Abu Ubaid. 

Diriwayatkan, dari Jurair, dari Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata: “Di 

seluruh kata malaikat yang ada di dalam Al Our'an, Abdullah selalu 

membacanya dengan bentuk mudzakkar.” Lalu Abu Ubaid mengomentari 

hal ini, ia mengatakan bahwa dirnya melihat ia memilih bacaan yang berbentuk 

demikian agar berbeda dengan kaum musyrikin yang mengatakan bahwa 

malaikat itu adalah putri-putri Allah.” 

342 Bacaan Hamzah dan Al Kisa'i yang menggunakan huruf alif dengan 
kecondongan termasuk giraah sab'ah yang mutawatir, seperti yang dituliskan 
dalam kitab Al Igna' (2/619). 

38 Lihat kitab Al Bahr Al Muhith (2/446), dan kitab Al Muharrir Al Wajiiz (3/ 
97). 

Surah Aali 'Imraan | 



Namun An-Nuhas membantahnya, ia mengatakan'“ bahwa alasan 

seperti ini sangat tidak mendasar, karena orang Arab sudah terbiasa 

menggunakan fi 'il yang berbentuk mu 'annats terhadap bentuk jamak. 

Mengapa harus mendebat mereka dengan menggunakan ayat Al Our'an? 

Kalaupun diperbolehkan mendebat mereka dengan ayat diatas maka mereka 

juga akan berdalih dengan ayat Al Our'an lainnya, yaitu: adi JB 313 

“Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata.” Yang semestinya, 

berhujjahlah | kepada mereka dengan firman Allah SWT, Sad | Ilang 

Ha, Ayat CAN Ap ya Gali “Dan mereka menjadikan 

(mengatakan) malaikat-malaikat itu, (padahal) mereka adalah hamba- 

hamba Allah yang Maha Pemurah, sebagai orang-orang perempuan. 

apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu?”346 

maksudnya: Mereka itu tidak menyaksikan para malaikat itu diciptakan, lalu 

bagaimana dan atas dasar apa mereka dapat mengatakan bahwa para malaikat 

itu berjenis perempuan? Jelas sekali ini hanyalah prasangka yang berdasarkan 

hawa nafsu belaka. 

Makki mengatakan bahwa kata malaikat termasuk kelompok 

kata-kata yang memiliki akal seperti manusia, oleh karena itu kata ini 

dapat menggunakan bentuk mudzakkar. Dan karena kata ini juga 

menggunakan jamak taksir maka ia juga dapat berbentuk muannats 

seperti kelompok kata-kata yang tidak memiliki akal lainnya. Contoh 

mudzakkar yang menggunakan jamak taksir hingga seperti bentuk 

muannats adalah: AEV! cu £ aah » de » «g? dan lain sebagainya. 

Hal ini juga diperkuat oleh firman Allah yang telah disebutkan 

sebelumnya, “aldi JG 35 “Dan (ingatlah) ketika malaikat (Jibril) 

344 Lihat kitab I'rab Al Our 'an (1/377). 

385 (Os. Aali Imraan (3): 42). 

346 (Os. Az-Zukhruf (431: 19). 
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berkata?” Namun disebutkan di ayat lain dengan bentuk mudzakkar, yaitu 

firman Allah SWT, Inhu KAT alas Ga SI 325533 

Mba Ih LA sapa “Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat 

di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, 

sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): 

Keluarkanlah nyawamu '””$ Pada ayat lain disebutkan: Y Das KAI, 

SU So us ae “Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat 

mereka dari semua pintu.” 

Oleh karena itu, kata malaikat yang berbentuk jamak taksir ini sama- 

sama dapat digunakan dalam bentuk mu 'annats ataupun mudzakkar. 

As-Suddi menafsirkan, “Walaupun bentuk kata yang digunakan pada 

ayat ini adalah bentuk jamak, namun maksudnya adalah malaikat Jibril saja”. 

Dan ini pula yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud.” Pada ayat lainnya yang juga 

disebutkan maksud yang sama adalah firman Allah SWT, 

.. aji ye Da yi L Si Jr Iss “Dia menurunkan para malaikat dengan 

(membawa) wahyu dengan perintah-Nya.” Yang dimaksud dengan para 

malaikat pada ayat ini adalah hanya malaikat Jibril saja, karena kata Cal 

maknanya adalah wahyu, dan yang diutus untuk menurunkan wahyu biasanya 

adalah hanya malaikat Jibril saja. 

Dan memang dalam tata bahasa Arab itu diperbolehkan untuk 

mempergunakan bentuk jamak namun yang dimaksudkan adalah bentuk 

tunggal, seperti yang disebutkan pada firman Allah SWT, 2 JI “ Ju Gaal 

“(yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan rasul) yang kepada 

347 (Os. Aali “Imran (3): 42). 

388 (Os. Al An'am (61: 93). 

349 (Os. Ar-Ra'd (131: 23). 

350 4tsar ini disampaikan oleh Ibnu Jurair dalam kitab Jaami ' Al Bayaan (11169), 

dari As-Suddi. Dan disampaikan juga oleh Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al 

Muhith (21446). 

351 (Os. An-Nahi (16): 2). 
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mereka ada orang-orang yang mengatakan.””2 Yang dimaksud dengan 

orang-orang yang mengatakan disini adalah hanya satu orang saja, yaitu: 

Nua'im bin Mas'ud, yang insya Allah akan kami bahas kembali pada 

pembahasan ayat tersebut. 

Dan ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan para 

malaikat yang disebutkan pada ayat yang pertama tadi adalah memang benar 

bentuk jamak, maksudnya beberapa malaikat atau para malaikat secara 

keseluruhan. Dan pendapat yang terakhir inilah yang paling diunggulkan. 

Kedua: Firman Allah SWT, Ze2 BO sudi 9 Jai HB 335 

“Sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab (katanya) 5 

“Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu.” Kalimat “byag berposisi 

sebagai mubtada ', dan khabarnya adalah kata Juag , yang semestinya juga 

marfu'. Namun bisa juga manshub karena berposisi sebagai haal 

(keterangan) dari kata yang tidak disebutkan. 

Adapun untuk kata $f, Hamzah dan Al Kisa'i membacanya 5, dan 

maknanya menjadi: Malaikat Jibril berkata “sesungguhnya Allah..” 

Dan untuk bacaan 4:5, yang menggunakan tasydid pada huruf syiin 

ini adalah bacaan penduduk kota Madinah. Berbeda dengan Hamzah yang 

membacanya tanpa tasydid, yaitu 3f/u'“. Dan begitu juga yang dibaca oleh 

Humaid bin Al Oais Al Makki, hanya saja ia menggunakan harakat kasrah 

pada huruf syiin, harakat dhammah pada huruf ya ', dan tidak mentasydidkan 

huruf ba". Namun kesemua bacaan ini dibenarkan oleh Al Akhfasy, ia 

352 (Os. Aali “Imraan (31: 173). 

353 Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/98). Dan bacaan 

ini termasuk giraah sab 'ah yang mutawatir, sebagaimana yang disebutkan dalam 

kitab Al Igna' (2/619) dan kitab Tagrib An-Nasyr (hal.101). 

354 Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (3/99). Dan bacaan 

ini termasuk giraah sab'ah yang mutawatir, sebagaimana yang disebutkan dalam 

kitab Al Igna' (2/620) dan kitab Tagrib An-Nasyr (hal.101). 
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mengatakan bahwa ketiga bentuk bahasa ini maknanya tidak berbeda.” 

Dalil untuk bacaan pertama, yang dibaca oleh jumhur ulama, adalah: 

Bahwa yang disebutkan dalam Al Our'an, entah itu berbentuk fi 'il madhi 

(bentuk lampau) ataupun /i 'il amr (kata perintah), semuanya menggunakan 

tasydid, seperti firman Allah SWT, 54 725 .$ “Sebab itu sampaikanlah 

berita itu kepada hamba- hamba-Ku.””5$ 
"208 1 

Boking entus “Maka berilah mereka kabar gembira dengan 

ampunan.”?56 

Galah Lp “Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira 

tentang (kelahiran) Ishak.” 

GL a35 33 1 J6 “Mereka menjawab: “Kami menyampaikan 

kabar gembira kepadamu dengan benar '.”58 

Adapun dalil untuk bacaan yang kedua, yang menjadi bacaan Abdullah 

bin Mas'ud, adalah bahasa Tuhamah, maksudnya dari bentuk 4 — j4 
359 seperti yang disebutkan dalam syair, 

kets Pu CH ia yA Wo Li | dk as 

355 (OS. Az-Zumar (39:17). 

356 Ayat selengkapnya adalah: SAI ab 4 Lai Si y 3x3 LSI 

HP Par Inabg ara al Ne aa kamu hanya memberi 

peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang 
takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka 
berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.” (Os. 
Yaasiin (36): 11). 

357 (Os. Huud (11J: 71). 

338 (Os. Al Hijr (151: 55). 

359 Yang disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitabnya (3/100), juga kitab Al Bahr 

Al Muhith (2/44T7), adalah: Abdullah bin Mas'ud membacanya 3 aa (menggunakan 

harakat dhammah pada huruf ya dan tanpa tasydid pada huruf syiin) yang asalnya 
adalah ,t4!. Dan begitu juga semua bacaan kata ini yang disebutkan di dalam Al 

Our'an. 
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Aku berikan kabar gembira kepada anak-anakku setelah aku melihat 

lembaran-lembaran 

Kalian telah diberikan hujjah-hujjah yang bacaan Kitabnya 

dilantunkan'?. 

Sedangkan dalil bacaan ketiga adalah dari bentuk 14) — y&x — Al, 

seperti yang disebutkan dalam syair: 

y u- .... 8 1 o- ce, 2 0 . o- at. 

Mean al y papa aya Sd Sa hat 

- 

Wahai Ummi Amr, bergembiralah dengan kabar gembira ini 

Kematian yang cepat lagi tidak terasa sakit". 

Ketiga: Firman Allah SWT, ((&- “Dengan kelahiran (seorang 

putramu) Yahya.” An-Nugasy menyampaikan: Menurut Kitab yang pertama, 

nama Yahya ini sebenarnya adalah —, dan nama Sarah istri Nabi Ibrahim 

yang sebenarnya adalah 3)——., yang maknanya dalam bahasa arab adalah 

“tidak dapat melahirkan”. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim diberikan kabar 

gembira dengan kelahiran Ishag, beliau memanggil istrinya: 3,, mengikuti 

panggilan malaikat Jibril terhadap istrinya itu. Kemudian Sarah pun bertanya 

kepada Ibrahim, “Wahai Ibrahim, mengapa namaku engkau kurangi satu 

huruf? Nabi Ibrahim pun merasa binggung untuk menjawabnya, lalu beliau 

menanyakan hal itu kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menjawab, 

“Huruf yang dikurangi dari nama istrimu itu untuk ditambahkan kepada seorang 

cucumu nanti, dia adalah salah satu Nabi yang terbaik, namanya adalah Hay, 

yang kemudian menjadi Yahya.” 

Berbeda dengan riwayat dari Oatadah, ia mengatakan bahwa beliau 

60 Syair ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam kitab jami 'Al Bayan (3/117), juga 

oleh Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (2/447), dan juga oleh Al Farra 

dalam kitab Ma'ani Al Our'an (1/212). 

361 Lihat kitab Lisaan Al Arab (4/3003-3004). 
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dinamai Yahya (yang hidup) karena Allah SWT telah menghidupkannya dengan 

keimanan dan kenabian???.” Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa 

beliau dinamakan demikian karena Allah SWT telah menghidupkan manusia 

dengan memberikan petunjuk kepada mereka. Dan Mugatil berpendapat 

bahwa nama beliau diambil dari asma Allah, (,— (Yang Maha Hidup). Dan 
ada pula beberapa ulama lainnya yang berpendapat bahwa penamaan beliau 

itu disebabkan karena ia telah menghidupkan rahim ibunya yang sebelumnya 

tidak berfungsi. 

Keempat: Firman Allah SWT, 455 5 2ax3 (1555 AI 53 KAA Bias 
Some Ge “Yang membenarkan kalimat (yang Pa dari Allah, 

menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi 

termasuk keturunan orang-orang saleh.” Kebanyakan para ahli ilmu tafsir 

berpendapat bahwa yang dibenarkan oleh Yahya ini adalah Nabi Isa. Dan 

alasan ayat ini menyebut Nabi Isa dengan sebutan 4.54, karena penciptaannya 
hanya dengan kalimat Allah (yaitu: '.S'), tanpa perantara seorang ayah. 

Abu Sammal Al Adawi membaca kata ini dengan: HI (menggunakan 

harakat kasrah pada huruf kaaf dan sukun pada huruf laam), dan bukan 

hanya pada ayat ini saja, namun juga pada setiap kalimat yang sama di dalam 

Al Our'an. Meskipun berbeda, namun bacaan ini adalah bentuk bahasa yang 

fasih juga. Contoh lainnya adalah kata Us yang menjadi AS ,dankata 3 and 

yang menjadi ia, 

Ada juga yang menafsirkan bahwa alasan ayat ini menyebut Nabi Isa 

dengan sebutan jan, karena orang-orang banyak yang meminta petunjuk 

darinya, sebagaimana mereka banyak yang meminta petunjuk dari 

Kalamullah. Abu Ubaid menegaskan bahwa makna kata 31X, adalah «4S 

362 Riwayat ini disampaikan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami' Al Bayaan (3! 
171). Namun tidak disebutkan kata terakhirnya, yaitu: “dan kenabian”. Begitu pula 
yang disebutkan oleh Abu Hayan dalam kitab 4! Bahr Al Muhith (2/44T7). 
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(yang membenarkan Kitab yang diturunkan oleh Allah). Sebagaimana orang 

Arab biasa mengatakan: ( —s Jaa ) yang maksudnya adalah 

menyampaikan sebuah syair”. Sebagaimana yang diriwayatkan juga bahwa 

Al Huwaidarah pernah berkata kepada Hassan: (SS & :) maksudnya 

semoga Allah melaknat syairnya. Dan ada juga pendapat-pendapat yang 

lainnya, namun yang lebih diunggulkan dan yang lebih banyak diutarakan oleh 

para ahli ilmu tafsir adalah pendapat yang pertama. 

Nabi Yahya AS adalah orang yang pertama yang mengimani dan 

mempercayai Nabi Isa AS. Nabi Yahya hanya tiga tahun lebih tua dibandingkan 

Nabi Isa, dan ada juga yang berpendapat lima tahun lebih tua. Mereka berdua 

adalah saudara sepupuan. Ketika Nabi Zakaria mendengar kesaksian dan 

keimanan yang disampaikan oleh Nabi Yahya untuk Nabi Isa, Nabi Zakaria 

pun langsung berdiri dan memeluk Nabi Isa yang saat itu masih dalam keadaan 

bingung. 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabari, bahwa pada saat Maryam mengandung 

Isa, masa hamilnya itu bertepatan dengan saudarinya yang sedang mengandung 

Yahya. Lalu ibu Yahya datang berkunjung ke rumah saudarinya, ia berkata, 

“Wahai Maryam, apakah engkau menyadari bahwa aku sekarang sedang 

hamil?” lalu Maryam menjawab, “Apakah engkau juga menyadari bahwa aku 

sekarang sedang hamil?” ibu Yahya menjawab, “Tentu, karena aku merasa 

bayi yang sedang aku kandung ini sedang bersuj ud kepada bayi yang engkau 

kandung.” Hal ini disebabkan karena (sebuah riwayat menyebutkan) ibu Yahya 

merasa janin yang dikandungnya mengarahkan kepalanya ke arah perut siti 

Maryam. 

Manshubnya kata G Jajan sendiri karena ia berposisi sebagai haal, begitu 

363 Ibnu Jurair dalam kitab tafsirnya (3/171), membantah pendapat ini, ia 

mengatakan bahwa penafsiran seperti itu membuktikan ketidak pintarannya dalam 

menafsirkan kata tersebut, dan ketidak santunannya dalam menterjemahkan Al 

Our'an dengan pendapatnya sendiri. 
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juga dengan kata Aga yang menjadi sambungan dari kata Daan Ma: 

Arti dari kata X——5J! adalah: Orang yang dituakan dan dimintai 

pendapat oleh kaumnya. Sebenarnya kata ini adalah 4 ——s , lalu dihilangkan 

huruf wauwnya dan diganti dengan huruf ya "yang dirasydidkan kepada huruf 

ya" setelahnya. Adapun bila digunakan dengan bentuk isim tafdhil maka 

huruf wauw itu dikembalikan lagi, maksudnya: 3 —41 , yang maknanya adalah 

yang lebih dihormati daripada yang lainnya. 

Pada ayat ini juga terdapat dalil pembolehan untuk menggunakan nama 

Sayyid (£&—— artinya yang terhormat) atau memanggil seseorang dengan 

panggilan Sayyid, sebagaimana diperbolehkannya nama Aziz (7— artinya 

yang mulia) dan Karim ( e. ) m5 artinya yang suci). 

Pembolehan ini juga didasari atas sabda Rasulullah SAW yang pernah 

berkata kepada bani Ouraizhah “Berdirilah kalian untuk (menghormati) 

tuanmu ( & —).?36 Di dalam kitab shahih Bukhari dan shahih Muslim 

juga disebutkan?8': bahwa Nabi SAW pernah berkata mengenai Hasan: 

“Sesungguhnya anak (maksudnya adalah cucu)ku ini akan menjadi 

seorang pemimpin, ia akan menjadi seorang yang mendamaikan antara 

dua kubu yang besar dari kelompok muslimin.” 

Dan ternyata memang benar. Maksudnya tatkala khalifah Ali bin Abu 

Thalib wafat, empat puluh ribu lebih kaum muslimin membar'atnya untuk 

34 HR. Ahmad dalam Musnadnya (3/71). 

365 HR. Bukhari pada pembahasan tentang Perdamaian (2/114), juga pada 

pembahasan tentang Keutamaan para sahabat Nabi SAW, fitnah, dan peperangan. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Hayan pada pembahasan tentang Sunnah MW 

216), juga oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Peperangan, dan juga oleh 

An-Nasa'i pada pembahasan tentang Jum'at. 
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dijadikan penerus khalifah. Namun ja hanya mampu menahan diri sebagai 

khalifah selama tujuh bulan saja dengan memerintah negeri Irak dan 
sebagian 

Khurasan (sekarang Iran). Setelah tujuh bulan ituia diusung oleh p
enduduk 

negeri Hijaz dan negeri Irak untuk menghadapi Mu'awiyah, yan
g saat itu 

pendukung Mu'awiyah kebanyakan adalah dari penduduk negeri 
Syam. 

Ketika dua kubutelah terkumpul di sebuah tempat yang disebut deng
an 

“Maskin”, Hasan tergerak hatinya untuk membatalkan pertempuran, 
karena 

ja mengetahui bahwa salah satu dari kubu tersebut akan mengalahkan dan 

menghancurkan pihak lainnya hingga mereka semua mati, padahal y
ang mati 

itu pasti dari kaum muslimin juga. Kemudian setelah niatnya itu dikemukakan, 

ia segera menyerahkan tahta kekhalifahannya kepada Mu'awiyah de
ngan 

syarat-syarat yang diajukannya. 

Benarlah sabda Rasulullah SAW tentang Hasan, karena memang tidak 

ada yang lebih terhormat dari orang yang telah dihormati oleh Allah dan Rasu
l- 

Nya. 

Untuk makna dari kata 2——! pada ayat ini, Gatadah menafsirkan: 

Terhormat dalam bidang keilmuan dan ibadahnya?8. Ibnu Jubair dan Adh- 

Dhahhak menafsirkan: “Terhormat dalam bidang keilmuan dan ketakwaan'". 

Mujahid menafsirkan: Pemimpin yang rendah hati?68. Ibnu Zaid menafsirkan”: 

Orang yang tidak terkalahkan oleh sifat amarahnya. Az-Zujaj menafsirkan:
 

Sayyid adalah seseorang yang paling tinggi diantara yang lainnya dalam segala
 

366 4tsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/101) dari Oatadah. 

367 4tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami' Al Bayaan (3/1 73), 

juga oleh Ibnu Athiyah dalam kitab Al Muharrir Al Wajiiz (3!101). Keduanya 

diriwayatkan dari Adh-Dhahhak dengan lafazh yang hampir serupa. Makna lain 

yang disampaikan oleh Ath-Thabari dan Ibnu Athiyah, yang diriwayatkan dari Ibnu 

Jubair adalah: Seseorang yang rendah hati. 

368 4ssar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami ' Al Bayan (31173) 

dari Mujahid. 

369 4tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami "Al Bayaan (31173), 

juga oleh Ibnu Athiyah dalam kitab Al Muharrir Al Wajiiz (3/101). 
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hal yang baik. Penafsiran yang terakhir ini mencakup segala penafsiran lainnya. 

Al Kisai menafsirkan: Sayyid adalah sebutan untuk sejenis hewan kambing 

yang telah berumur, seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat: 

0. 25 - to. 3, - - 2 

“Domba yang masih muda usianya lebih baik daripada domba yang telah 

berumur” 

Adapun untuk kata (7 1s, asalnya adalah dari kata — aa 

yang artinya tertahan, seperti yang dikatakan dalam ungkapan (, ——4- 

Pi ), yang artinya adalah aku tertahan oleh sesuatu. Sedangkan untuk 

sebutan , sab! adalah diperuntukkan kepada seorang pria yang tidak dapat 

mempergauli wanita, seakan ia telah dikebiri?”!. Sebagaimana ia juga disebut 

sebagai (s—ax Jr5) atau juga (-—ar J—t5). 
Di dalam Al Our'an disebutkan: (xa- « sa para (x54 “Dan 

Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang 

tidak beriman.”?” Tempat penahanan bagi orang yang kafir. 

Berkenaan dengan Yahya, kata ini adalah wazan v “sad namun yang 

dimaksudkan adalah J'——x#s, maksudnya: Beliau tidak mempergauli wanita, 

seakan beliau tercegah dari perbuatan kebanyakan pria lainnya. Makna ini 

diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan ulama lainnya. 

Riwayat lain dari Ibnu Mas'ud, yang juga didukung oleh Ibnu Abbas, 

Ibnu Jubair, Oatadah, Atha, Abu Asy-Sya'tsa, Al Hasan, As-Suddi, dan Ibnu 

Zaid menyebutkan: Beliau adalah seorang yang menghindarkan dirinya dari 

kaum wanita dan tidak pula mendekati mereka, walaupun sebenarnya beliau 

mampu untuk melakukannya”. 

37 HR. Ahmad dalam Musnadnya (2/402). 

31 Lihat kitab 4l-Lisan (materi y2-). 

37 (Os. Al Israa' (171: 8). 

373 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (3/448). 
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Pendapat ini lebih dapat dibenarkan, karena dua hal: 

Pertama: Bahwa kata tersebut sebagai pujian baginya, dan kata-kata 

pujian itu akan keluar apabila seseorang tidak melakukan sesuatu namun ja 

sebenarnya mampu untuk melakukannya. 

Kedua: Dalam bahasa Arab, wazan I— itu biasanya digunakan 

untuk bentuk yang aktif, bukan pasif. Artinya bahwa beliaulah yang menahan 

dirinya sendiri dari syahwatnya. Atau mungkin itulah syariat yang dibawanya, 

berbeda dengan syariat Islam yang lebih mengedepankan pernikahan (seperti 

yang telah kami jelaskan sebelumnya). 

Ada juga yang berpendapat bahwa kata '—asdi ini adalah sebutan 

untuk seseorang yang tidak memiliki alat reproduksi, atau juga mengidap 

impotensi yang tidak mampu untuk berejakulasi?”4. Pendapat ini diriwayatkan 

dari Ibnu Abbas, juga Sa'id bin Musayyib, dan juga Adh-Dhahhak. 

Abu Shaleh juga meriwayatkan, dari Abu Hurairah, ia berkata, aku 

pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

33 - 0. Ore BII 2 Y Hay as op alah dig Ea HA ae ga gs 

GdlaN Ga 2 G3 Pesan las os d6 LGA 

“Setiap anak cucu Adam akan berhadapan dengan Allah membawa dosa 

yang dilakukannya. Apabila Allah berkehendak maka orang tersebut 

akan dihukum, atau diampuni. Kecuali Yahya bin Zakaria, ia adalah 

panutan, dapat menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi yang 

termasuk dari keturunan orang-orang shalih.” Kemudian Nabi SAW 

mengulurkan tangannya mengambil beberapa butir debu dari tanah di kakinya, 

dan berkata: 

374 4tsar ini disebutkan oleh Ibnu Hayan dalam kitab 4! Bahr Al Muhith (3/448) 

yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Adh-Dhahhak. 
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“Alat kelaminnya hanyalah seperti ini, yaitu seperti kotoran ini.” 

Ada juga yang menafsirkan: Maknanya adalah ia seorang yang dapat 

menahan dirinya sendiri dari perbuatan maksiat terhadap perintah Allah. 

Untuk makna dari kata Somad! ,Az-Zujaj mengatakan bahwa orang 

yang shaleh adalah orang yang mengerjakan seluruh kewajiban yang 

dibebankan kepadanya hanya karena Allah, dan ia juga memberikan seluruh 

hak yang dimiliki oleh sesama manusia. 

Firman Allah SWT: 

Fs As 2 Ea. 3 2 2. 383 Pa 

sa 
“Zakaria berkata: “Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat 

anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang 

mandul?” Berfirman Allah: “Demikianlah, Allah berbuat apa yang 

dikehendaki-Nya?.” (Os. Aali “Imraan (3): 40) 

Al Kalbi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata 5 pada 

ayat ini adalah malaikat Jibril. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa 

kata ini tetap bermakna Allah SWT, dan kata '3f bermakna bagaimana, yang 
menempati posisi sebagai zharaf yang manshub. Adapun untuk makna 

pertanyaan ini ada dua bentuk, yang pertama adalah: Bahwa Zakaria bertanya 

375 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu “Adi dalam kitab Al Kaamil (2/651) ketika ia 
menceritakan tentang Hujjaj bin Sulaiman Ar-Ra'ini. Ibnu “Adi berkomentar, 'ia 
berasal dari negeri Mesir, yang biasa dipanggil dengan sebutan Abu Al Azhar, ia 

sering meriwayatkan dari Al-Laits dan Ibnu Lahi' ah, namun hadits-haditsnya adalah 

hadits munkar. Hadits ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Al Jaami' 

Al Kabiir (3/224) dari riwayat Ibnu Adi dan Ibnu Asakir, dari Abu Hurairah. 
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apakah ia akan dikaruniai seorang anak, padahal ia dan istrinya adalah seorang 

yang sudah renta yang biasanya tidak dapat melahirkan lagi. Dan yang kedua 

adalah: Zakaria bertanya apakah ia akan dikaruniai seorang anak dari istrinya 

yang sekarang atau dari wanita yang lain? 

Namun dari kedua bentuk pertanyaan itu hanya ada satu kesimpulan, 

yaitu bahwa Zakaria dan istrinya dalam keadaan yang tidak memungkinkan 

untuk dikaruniai seorang anak. Dan tetap bertanya dengan merendahkan diri”. 

Dan diriwayatkan pula bahwa jarak antara doa yang diucapkannya 

dengan waktu disampaikannya kabar gembira tersebut adalah empat puluh 

tahun, dan pada hari disampaikannya kabar gembira itu ia telah berusia sembilan 

puluh tahun, dan istrinya juga tidak jauh usianya dari Zakaria. 

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Adh-Dhahhak bahwa hari ia 

diberikan kabar gembira itu pada saat ia telah mencapai usia seratus dua 

puluh tahun, sedangkan istrinya berusia sembilan puluh delapan tahun?”. Oleh 

karena ituia berkata: 7sts ga “Dan istriku pun seorang yang mandul.” 

Maksudnya adalah istriku adalah seorang yang berumur yang tidak mungkin 

melahirkan lagi. 

Dikatakan, bahwa kata ini dapat digunakan dalam bentuk fa'il, 

sebagaimana dapat juga digunakan dalam bentuk fi. Dan kata ini juga dapat 

digunakan pada pria ataupun wanita jai - D,is- je- Je fat — je J3 

je jai yang maknanya adalah kemandulan. Bentuk bahasa ini sama 

seperti bentuk bahasa yang digunakan pada kata Gea Apa — Tebe 

378 Abu Hayan menambahkan beberapa pendapat lainnya untuk memperjelas 

penyebab pertanyaan yang diajukan oleh Zakaria itu, diantaranya adalah: Bentuk 

pertanyaan yang disampaikannya adalah untuk mengagungkan kekuasaan Allah 

SWT. Hal itu terjadi dengan melihat tanda-tanda yang ia alami. Seperti seseorang 

yang sangat bergembira karena diberikan sesuatu yang sangat sulit dipercaya bahwa 

ia akan mendapatkannya. Lihat kitab Al Bahr Al Muhith (2/450). 

37! Atsar ini disampaikan oleh Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (21449) 

dari Ibnu Abbas. 
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Uraian ini disampaikan oleh Abu Zaid. 

Adapun penyebutan kata 7sts pada ayat ini karena yang dimaksudkan 

adalah wanita yang tidak mampu lagi untuk menghasilkan keturunan. Kalau 

yang dituliskan adalah bentuk fi 'ilnya maksudnya Oo, dan bentuk yang 

akan digunakan adalah 3 xis, yang maknanya seakan ketidak mampuan wanita 

itu hanya dikarenakan usia senjanya saja, yang mencegahnya dari keturunan. 

Kata ini juga sering digunakan untuk makna lainnya, misalnya saja kata 

Asli, yang maknanya adalah kerikil besar yang tidak dapat ditumbuhi sesuatu. 

Danjuga ,isi, yang maknanyanya pembayaran mahar kepada seorang wanita 

karena dipergauli dengan kesalahan. Ataujuga ,id! 1», yang maknanya 

adalah prasangka bahwa yang dilihat adalah telur ayam jantan, karena 

warnanya yang putih dan berbentuk agak panjang. Dan sebutan-sebutan 

lainnya? 

Untuk kata 25, kata ini diambil dari —dai , yang artinya adalah 

usia matang yang sangat ingin menikah. Seseorang yang disebut “it biasanya 

pada wajahnya baru ditumbuhi dengan kumis saja, dan kumis itulah yang 

memperjelas kematangan usianya untuk menikah. Bentuk jamak dari kata ini 

adalah: Za! dan OLal!. Dan kata ini dapat digunakan untuk jenis kelamin 
laki-laki ataupun perempuan??. 

Sedang huruf kaaf pada kata. Ty '3S berada pada posisi nashab, 

yang maknanya adalah: Allah dapat melakukan segala sesuatu yang 

dikehendaki-Nya, seperti hal tersebut. 

Firman Allah SWT: 

6.2 3 s£ 22 Yes: it ppeyan Gaun 98 Tas 3 Jar on Jb 

PA Ge Tan Ie SI S3 Ca 

398 Lihat kitab Ash-Shihaah (2/755). 

379 Tbid. 
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“Berkata Zakaria: “Berilah aku suatu tanda (bahwa istriku telah 

mengandung)”. Allah berfirman: “Tandanya bagimu, kamu tidak 

dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali 

dengan isyarat. Dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak- 

banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari'.” 

(Os. Aali “Imraan (3): 41) 

Untuk ayat ini, terdapat lima pembahasan: 

Pertama: Firman Allah SWT, Zis 4 SA H5 JG “Berkata Zakaria: 

Berilah aku suatu tanda (bahwa istriku telah mengandung).” Kata JA 

pada ayat ini bermakna :——- , karena walaupun bermakna sama akan tetapi 

kata HA hanya membutuhkan satu maf 'ul saja, sedangkan kata '——e 

membutuhkan dua maf'ul, seperti yang dibutuhkan pada ayat diatas. 

Maksudnya, kata Z Iz sebagai maf 'ul pertama dan kata J sebagai maf 'ul 

kedua. 

Makna dari permintaan Zakaria ini adalah: Pada saat beliau diberikan 

kabar gembira dengan akan hadirnya seorang anak diantara keluarganya,
 

beliau semakin kuat keimanannya bahwa Allah SWT mampu melakukan segala
 

sesuatu yang dikehendaki-Nya. Lalu beliau meminta ditunjukkan sebuah tanda 

agar beliau dapat meyakini kebenaran kabar gembira tersebut, juga kebenara
n 

bahwa kabar tersebut datangnya dari Allah SWT. Karena pengajuan 

pertanyaan ini setelah malaikat secara langsung berbicara kepadanya, maka 

Allah SWT menghukum beliau dengan menyuruhnya untuk tidak berbicara 

dengan siapapun?”. Pendapat inilah yang diikuti oleh kebanyakan para ahli 

tafsir. 

Mereka menambahkan: Walaupun yang dikenakan kepada beliau itu 

380 Pendapat ini disampaikan oleh Ath-Thabari, dan Ath-Thabari menyandarkan 

pendapat ini kepada Gatadah. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah. 

Pendapat yang lebih kuat dan lebih benar adalah: Beliau menanyakan mengenai 

tanda kehamilan, agar beliau dapat segera mengucapkan puji syukurnya. 



bukanlah sebuah penyakit pendengaran ataupun yang semacamnya, namun 

itu tetaplah sebuah hukuman.” 

Ibnu Zaid berkata: “Sesungguhnya pada saat Zakaria AS mendengar 

kabar bahwa istrinya sedang mengandung bayi Yahya, beliau tiba-tiba tidak 

mampu untuk berbicara kepada siapapun. Walaupun ia tetap mampu untuk 

membaca Kitab Taurat dan berzikir kepada Allah, namun pada saat ia ingin 

berbicara kepada orang lain ia tidak mampu mengucapkannya.” 

Kedua: Firman Allah SWT, Yj Ati Hb gal al3 IIS: JG 
23 “Allah berfirman: “Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata- 

kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat". Secara 

bahasa, kata tag artinya adalah memberi isyarat dengan kedua bibir, dan 

terkadang dapat juga menggunakan yang lainnya, seperti dua alis, dua mata, 

dua tangan, dan yang lainnya?'!. Dan makna asalnya adalah gerakan. 

Ada juga yang mengatakan bahwa makna permintaan dari Zakaria 

adalah agar dapat menambah ketenangan dalam hatinya. Maksudnya: 

Sempumakanlah nikmat yang Engkau berikan dengan menunjukkan aku sebuah 

tanda. Dengan begitu maka tanda tersebut adalah penambahan nikmat dan 

karamah. Lalu dikatakanlah kepadanya: 4 2 gai Alm Jati: 

“Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia 

selama tiga hari” Maknanya adalah: Kamu dilarang untuk berbicara kepada 

orang lain selama tiga hari. Dalil pendapat ini adalah firman Allah SWT setelah 

malaikat memberikan kabar gembira kepadanya: “445 3J3 133 ya LKS 333 

(LX “Dan Sesunguhnya Telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal 

kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali.” Yang maknanya adalah: 

Aku mampu untuk menciptakan kamu, dan begitu juga Aku akan mampu 

untuk menciptakan seorang anak untukmu. 

381 Lihat kitab Ash-shihaah (3/880). 

382 (Os. Maryam (19J: 9). 
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Pendapat ini juga dipilih oleh An-Nuhas, ia menambahkan??: Pendapat 

yang disampaikan oleh @atadah, bahwa Zakaria dihukum untuk tidak 

berbicara?" adalah pendapat yang tidak dapat diterima. Karena pada ayat 

itu tidak ada pemberitahuan bahwa Zakaria telah berbuat dosa, ataupun 

melanggar suatu perintah ataupun larangan. Perkiraan yang seharusnya adalah: 

Berikan aku suatu tanda yang dapat menunjukkan bahwa aku memang benar 

akan dianugerahkan seorang anak, karena aku tidak dapat mengetahui hal 

itu. 

Adapun mengenai manshubnya kata tag pada ayat ini, karena ia 

berposisi sebagai istitsna mungati (pengecualian yang terpisah), pendapat 

ini disampaikan olehAl Akhfasy. 

DanAl Kisa'i mengatakan bahwa kata ini memiliki dua bentuk wazan, 

yaitu: Aja) dan 521i 
Dan bentuk tunggalnya adalah 352). Untuk bacaannya, ada yang 

membaca 1:2, (menggunakan harakat fathah pada huruf miimy', dan ada 

juga yang membaca 152, (menggunakan harakat dhammah pada huruf 

miimy'. 

Ketiga: Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa isyarat yang menggunakan 

anggota tubuh itu dapat menempati posisi ucapan yang menggunakan mulut. 

Hal ini banyak sekali disebutkan di dalam hadits Nabi SAW, namun hadits 

yang paling jelas mengenai isyarat ini adalah ketika Nabi SAW menetapkan 

keimanan kepada seorang hamba sahaya wanita, yaitu tatkala Nabi SAW 

38 Lihat kitab I'rab Al Our 'an (1/375). 

34 Pendapat Oatadah ini disebutkan oleh Ibnu Jurair dalam kitab Jaami "Al Bayaan 

(3/177), juga oleh An-Nuhas dalam kitab Ma'aan Al Gur'an (1/396). 

385 Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/109). Namun bacaan 

ini tidak termasuk giraah sab'ah yang mutawatir. 

386 Bacaan ini juga disampaikan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/109). Dan 

bacaan ini juga tidak termasuk giraah sab 'ah yang mutawatir. 
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bertanya kepada wanita tersebut: “Dimanakah Allah?” lalu ia mengisyaratkan 

dengan menengadahkan kepalanya ke atas langit, kemudian Nabi SAW 

berkata kepada tuan dari wanita tersebut: “Bebaskanlah ia, karena ia sudah 

dianggap seorang yang beriman.” 

Karena itu, Islam membolehkan menetapkan keimanan seseorang 

dengan isyarat, padahal keimanan adalah dasar beragama yang dapat 

menyelamatkan nyawa dan harta seseorang, serta dapat menyelamatkan orang 

tersebut dari api neraka. Isyarat tersebut menempati syahadat yang diucapkan 

oleh orang yang dapat berbicara. Dan isyarat ini juga tentu berlaku dalam 

agama samawi yang lain seperti berlakunya isyarat tersebut dalam agama 

Islam. Ini adalah pendapat dari sebagian besar para ulama. 

Dan diriwayatkan, oleh Ibnu Al Oasim, dari imam Malik, bahwa isyarat 

talak yang dilakukan oleh orang yang tuna wicara dianggap sah. Begitu juga 

dengan imam Syafi'i, ia menganggap sah isyarat talak ataupun isyarat rujuk 

dari orang yang tuna wicara, entah kekurangannya itu didapatkan semenjak 

lahir ataupun karena suatu penyakit yang diderita hingga lidahnya terganggu 

untuk berbicara. 

Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa isyarat itu diperbolehkan 

selama isyarat yang dilakukannya dapat dimengerti dengan pasti, akan tetapi 

apabila kepastiannya itu diragukan maka isyarat tersebut menjadi batil. 

Pendapat dari Abu Hanifah ini tidak dapat dianggap sebuah giyas, namun 

dapat dianggap sebuah istihsan. Karena jika dianggap sebuah giyas maka 

seluruh isyarat akan terkena dampak batil, sebab yang menggunakan isyarat 

itu notabene tidak dapat berbicara, dan ia juga tidak dapat menjelaskan apa 

yang dimaksudkan dari isyaratnya itu. 

37 HR. Muslim pada pembahasan tentang Masjid, bab: Hukum pengharaman 
berbicara ketika shalat (1/381-382), Abu Daud pada pembahasan tentang Shalat 

dan bab: Keimanan, An-Nasai pada pembahasan tentang Lupa, Ad-Darimi pada 

pembahasan tentang Nadzar, Malik pada pembahasan tentang Pembebasan hamba 

sahaya (2/77), Ahmad dalam Musnadnya (2/291). 
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Abu Hasan Ibnu Baththal menengahi: Kemungkinan besar pendapat 

yang disampaikan oleh Abu Hanifah itu, dikarenakan hadits-hadits yang : 

menjelaskan tentang hukum pembolehan isyarat dalam berbagai hukum 
dalam 

agama tadi tidak sampai kepadanya. Dan semoga tema yang diberi
kan oleh 

imam Bukhari pada suatu bab sudah cukup membantah pendapat itu, 

maksudnya: “Bagian: Hukum isyarat dalam talak dan hal-hal yang lainnya”. 

Begitu juga dengan pendapat “Atha yang mengatakan bahwa makn
a 

dari firman Allah SWT, #U1 25 jeli 255 Jl “Kamu tidak dapat 

berkata-kata dengan manusia selama tiga hari.” Adalah: Berpuasa
 selama 

tiga hari. Karena pada saat itu apabila mereka mengerjakan ibada
h puasa 

maka mereka tidak berbicara dengan orang lain kecuali melalui isyarat.
 Namun 

pendapat ini terlalu jauh dari kebenaran. Wallahu a'lam. 

Keempat: Beberapa ulama yang membolehkan ayat Al Our'an 

dinasakh dengan sunnah mengatakan bahwa sesungguhnya perintah ke
pada 

Nabi Zakaria untuk tidak berbicara padahal ia sanggup untuk mela
kukannya 

telah dinasakh oleh hadits Nabi SAW, yaitu: 

SBN 3 LN 

“Tidak layak (bagi seseorang) untuk tidak berbicara dari siang hari 

hingga malam hari.” 
ra 2 

Namun pendapat ini dibantah oleh kebanyakan ulama lainnya, merek
a 

mengatakan bahwa ayat itu tidak dimansukh, dan Nabi Zakaria tidak d
apat 

berbicara karena beliau diberikan suatu penyakit yang mencegahnya un
tuk 

berbicara, walaupun sebenarnya ia masih dibolehkan untuk berbicara apa
bila 

388 Lihat kitab Shahih Bukhari (3!276). 

389 HR. Abu daud pada pembahasan tentang Wasiat, bab: Hadits tentang
 penjelasan 

kapan waktunya seseorang tidak lagi disebut dengan anak yatim (31115). 
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ia mampu melakukannya. Begitu pula yang disampaikan oleh ulama ahli tafsir. 

Dan mengenai hadits Nabi SAW, yang menyebutkan: “Tidak layak (bagi 

seseorang) untuk tidak berbicara dari siang hari hingga malam hari.” 

Maksudnya adalah berzikir dan menyebut asma Allah. Karena tidak berbicara 

yang tidak ada manfaatnya atau “omong kosong” sepanjang hari justru lebih 

baik dianjurkan dan dianjurkan. 

Kelima: Firman Allah SWT, AG (3 cah IL Ka HA KE 

“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu Sbunjuk banyaknya serta bertasbihlah 

di waktu petang dan pagi hari.” Menurut pendapat pertama, makna ayat 

ini adalah: Allah SWT bertitah kepada Zakaria untuk tidak meninggalkan zikir 

meskipun hanya di dalam hati, karena saat itu lidahnya kelu dan tidak dapat 

digunakan. Dan kami telah menjelaskan makna zikir ini pada tafsir surah Al 

Bagarah yang lalu. 

Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi mengatakan bahwa kalau saja ada 

seseorang yang diperbolehkan untuk tidak melakukan zikir kepada Allah, 

maka yang lebih utama untuk diberikan keringanan ini adalah Zakaria. Namun 

kenyataannya tidak demikian, walaupun ia tidak mampu untuk berbicara akan 

tetapi ia tetap Cuhatua kan untuk berzikir, Tas 3 Ji Lai AT Get | A3 Yi 

ih pt IL aa Sana S3 FE “Kamu tidak lai berkata-kata 

dengan manusia 2 tiga hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah 

(nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya (maksudnya: berzikirlah) serta 

bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari.” 

Dan kalau saja ada seseorang yang diperbolehkan untuk tidak melakukan 

zikir kepada Allah, maka yang lebih utama untuk diberikan keringanan ini 

adalah orang yang sedang berperang, berjuang, dan berjihad di jalan Allah. 

Namun kenyataannya tidak demikian, walaupun mereka disibukkan dengan 

peperangan akan tetapi mereka tetap diharuskan untuk berzikir, Sami Yaa 

Di Sd Pa Nia iyah 3G 15 al IS) Isl: “Hai orang- 
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orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), Maka 

berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya 

(maksudnya: berzikirlah) agar kamu beruntung.” Hal ini disampaikan 

oleh Ath-Thabari?”. i ) 

Adapun kata aa (sucikanlah) pada ayat ini maksudnya adalah . 

“shalatlah”. Dan alasan penggunaan kata tasbih ini untuk maksud shalat karena 

di dalam shalat itu terdapat pensucian Allah SWT dari segala hal yang buruk. 

Dankata sal adalah bentuk jamak dari an . Namun ada juga yang 

berpendapat bahwa kata ini adalah berbentuk tunggal. Arti dari kata ini adalah: 

Saat matahari sudah bergulir dari atas hingga saat terbenam??. Makna ini 

diriwayatkan dari Mujahid. Sedangkan yang dituliskan oleh imam Malik dalam 

kitab Al Muwaththa yang diriwayatkannya dari Al Oasim bin Muhammad 

adalah: Waktu untuk melaksanakan shalat zhuhur, dan :£—5Y! adalah waktu 
untuk melaksanakan shalat shubuh, dari terbitnya fajar hingga waktu dhuha. 

Firman Allah SWT: 

.. . - 5 Hi nee It aa Ya ANA ina 

Sailani3 Dog Seilani DI Of pnjang Alpalali 2 JB 3) 

Deli la Je 
“Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: “Hai Maryam, 

sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan 

melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan 

kamu)?.” (Os. Aali “Imraan (3): 42) 

Untuk ayat ini, terdapat hanya satu pembahasan saja, jang 

Firman Allah SWT, 3 Je Urianig Sogbs elus DI , 
. 

Loebis! “Sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kam 

390 (Os. Al Anfal (81: 45). 

39 Lihat kitab Jaami' Al Bayaan (3/179), dan kitab Al Bahr Al Muhiith (31453). 
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dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan 

kamu).” Kata suija1 yang pertama dan yang kedua memiliki makna yang 

sama, yaitu, "Memilih kamu? seperti yang telah kami uraikan sebelumnya. 

Namun pengulangan disini untuk tujuan yang berbeda-beda, maksud dari kata 

sila! yang pertama adalah “Memilih kamuuntuk beribadah kepada Allah", 

sedangkan maksud dari kata yang kedua adalah “Memilih kamu sebagai ibu 

yang melahirkan Isa”. 

Adapun untuk kata 43, Mujahid dan Hasan menafsirkan, maknanya 

adalah mensucikan kamu dari kekufuran. Sedangkan Az-Zujaj menafsirkan: 

Mensucikan kamu dari segala kotoran, seperti haidh, nifas dan yang lainnya. 

Lalu beberapa ulama, diantaranya Al Hasan, Ibnu Juraij, dan beberapa 

ulama lainnya'?, menafsirkan firman-Nya: 2 matt ss je maksudnya: 

“ Atas seluruh wanita di dunia yang sezaman dengan kamu.” Sedangkan makna 

yang diriwayatkan dari Az-Zujaj dan beberapa ulama lainnya adalah: “Atas 

seluruh wanita di dunia hingga hari kiamat nanti.” Dari kedua pendapat ini 

pendapat yang terakhir lah yang lebih benar, karena alasan-alasan dari hadits 

yang akan kami sebutkan berikut ini. 

Imam Muslim en dari Abu Musa, ia berkata, “Rasulullah 

SAW pernah bersabda, 

2, In aa Ba PAN mn 3 

dalah AL IE AN Jai AU dp 15 Dae Ja Ip OLE A 

“Banyak dari kaum pria yang sempurna (hingga menjadi Nabi ataupun 

32 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari (3/179) dari Mujahid. Ia mengatakan: 

SY adalah waktu fajar, sedangkan —a adalah matahari yang telah 

condong hingga terbenam. 

39 4tsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab Al Muharrir Al Wajiiz (3! 

13) dari Ibnu Jurajj. 
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wali), namun tidak banyak dari kaum wanita yang sempurna (kecuali 

beberapa orang saja) diantaranya Maryam binti Imran dan Asiah istri 

Firaun. Dan sesungguhnya keutamaan Aisyah (istri Nabi) laksana 

keutamaan tsarid (roti daging) atas makanan yang lain.” 

Para ulama madzhab kami mengatakan bahwa kesempurnaan disini 

maknanya adalah dicukupkan dan diselesaikan hingga fase terakhir. Bentuk 

madhi (kata kerja lampau) dari kata ini adalah Jas , dimana huruf miimnya 

dapat menggunakan harakat fathah ataupun harakat dhammah. Sedangkan 

untuk bentuk mudhari' (masa sekarang dan akan datang)nya, hanya 

menggunakan harakat dhammah saja pada huruf miimnya. 

Arti dari segala sesuatu yang sempurna adalah kecukupan hingga tidak 

ada kekurangannya, dan kesempurnaan yang mutlak hanyalah milik Allah 

semata. Dan tentunyajika kesempurnaan i itu dilekatkan kepada jenis manusia, 

maka yang memilikinya adalah para Nabi, kemudian setelah itu para wali 

yang disifati dengan shiddigin, syuhada, dan shalihin. 

Beberapa ulama berpendapat bahwa kesempurnaan yang disebutkan 

pada hadits diatas maksudnya adalah kenabian, dengan begitu maka tidak 

dapat disangkal lagi bahwa dua wanita yang disebutkan dalam hadits tersebut 

adalah seorang Nabi. i ) i 

Memang ada yang mengatakan seperti itu, namun yang benar adalah 

hanya Maryam yang diangkat sebagai seorang Nabi”, karena Allah SWT 

'98 HR. Muslim pada pembahasan tentang Keutamaan para sahabat, bab: Keutamaan 
ummul mukminin Khadijah RA (4/1886-1887). Dan diriwayatkan pula oleh para 
imam lainnya. 

?9 Pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang mengatakan bihwa Maryam 
dan para wanita shaleh lainnya ti tidak tepmasuk para Nabi, dalilnya adalah firman 

Allah SWT, GI Jal 5 mal ap Iey NY TS j4 UlL3i C3 “Kami 
tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki: laki yang kami berikan 
wahyu kepadanya diantara penduduk negeri.” (Os. Yuusuf (127: 109). 

Adapun pengutusan malaikat Jibril kepada Maryam adalah sebagai karamah saja 
baginya (menurut beberapa ulama yang berpendapat bahwa para wali bisa saja 
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telah memberikan wahyu kepadanya melalui seorang malaikat, seperti para 

Nabi yang lainnya (hal ini akan kami jelaskan kembali pada tafsir surah 

Maryam). Sedangkan Asiah, tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan 

kenabiannya, yang ditunjukkan dalil hanyalah keshalehan dan keutamaannya 

(insya Allah kami akan membahas kembali mengenai hal ini pada tafsir surah 

At-Tahrim). 

Diriwayatkan dari sanad-sanad yang shahih, dari Abu Hurairah, bahwa 

Nabi SAW pernah bersabda, 

Aa Aja HL 2 js Eh Nana an ai elus YP “5 
. g. 

Bu 0 - 3 

23 as, AP Raga Oa 
5 

“Ada empat wanita terbaik dari kaum wanita diseluruh alam sepanjang 

masa, yaitu: Maryam binti Imran, Asiah binti Muzahim istri Firaun, 

Khadijah binti Khuwailid, dan Fathimah binti Muhammad.” 

Dari riwayat Ibnu Abbas disebutkan, bahwa Nabi SAW pernah 

bersabda: 

8 2... 8-33 8 - “A4 3 . . 0 3 . 

Ay AAA Ta - appa SI ktab in Jl eka Fast 

Oa ey Os ag 

diberikan karamah) atau sebagai dasar untuk diberikan kepada Nabi Isa (menurut 
madzhab mu'tazilah). 

Beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa wahyu yang dimaksud adalah ilham 
yang ditanamkan di dalam hati, seperti yang terjadi pada Ibu Musa: 

Conya A e Th |, “Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa.” (Os. Al Oashash 
128): 7). Lihat kitab At-Tafsir Al Kabiir yang ditulis oleh imam Fakhrurrazi (4/47). 

76 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Al Jaami' Ash-Shaghir 
(no.4088), yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dari Anas. As-Suyuthi 
mengisyaratkan bahwa hadits ini termasuk hadits shahih, walaupun ada nama- 
nama yang dikedepankan atau diakhirkan. Hadits ini juga disebutkannya dalam 
kitab Al Jaami' Al Kabiir (211841), yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Anas 
bin Malik. 
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“Penduduk surga yang terbaik dari kaum wanita adalah: Khadijah binti 

Khuwailid, Fathimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiah 

binti Mazahim istri Firaun.”?” Dari sanad yang lain disebutkan, bahwa 

Nabi SAW pernah bersabda, 

mba 3 Kalo pia Dg KA Jl oli Saga 

“Kedudukan tertinggi dari kaum wanita penduduk surga setelah 

Maryam adalah Fathimah dan Khadijah.” 

Ayat dan hadits yang telah kami kemukakan ini jelas menunjukkan bahwa 

Maryam adalah wanita terbaik diseluruh alam, dari siti Hawa diciptakan, hingga 

wanita terakhir pada hari kiamat nanti. Dan Maryam juga telah diberikan 

wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, seperti para Nabi lainnya. Maka 

tentulah Maryam itu seorang Nabi, dan tentu saja seorang Nabi itu lebih baik 

daripada seorang Wali, karena Maryam adalah wanita terbaik dari seluruh 

wanita sepanjang masa. Kemudian barulah mengikuti setelah itu keutamaan 

Fathimah, dan juga keutamaan Khadijah, dan selanjutnya keutamaan Asiah. 

Seperti yang diriwayatkan oleh Musa bin Agabah, dari Kuraib, dari Ibnu 

Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: “Kedudukan tertinggi 

dari kaum wanita diseluruh alam adalah Maryam, kemudian fathimah, 

kemudian Khadijah, kemudian Asiah.””” Hadits ini termasuk hadits hasan 

yang menghilangkan kerumitannya dengan hadits-hadits yang At 

37 HR. Ahmad, Ath-Thabrani, dan Hakim dari Ibnu Abbas. Lihat kitab Al. Tami" 

Al Kabiir (1/1185), dan kitab Al Jaami' Ash-Shaghir (no. 1307). Hakim 

mengomentari, “hadits ini termasuk hadits shahih.” 

38 HR. Hakim dalam kitab Al Mustadrak pada pembahasan tentang Mengenal 

para sahabat, Bab: Riwayat hidup Khadijah RA (3/185). Dan hadits ini juga disebutkan 

dalam kitab Al-Jaami' Ash-Shaghir (no.4759), dengan beberapa perbedaan pada 
lafazhnya. Dan diisyaratkan bahwa hadits ini hadits shahih. 

399 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Al Jaami' Al Kabiir (2/ 

1841), yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Ibnu Abbas, dengan lafazh, 
“Kedudukan-kedudukan tertinggi dari kaum wanita penduduk surga setelah 
Maryam binti Imran adalah Fathimah, Khadijah, lalu Asiah istri Firaun.” 
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Allah SWT telah memberikan: kekhususan kepada Maryam yang tidak 

diberikan kepada wanita-wanita lainnya. Yaitu dengan diutusnya ruhul gudus 

(malaikat J ibril) untuk berbicara langsung kepadanya, dan juga untuk 

menampakkan diri di hadapannya, dan juga untuk menghembuskan ruh ke 

dalam rahimnya. Dan Maryam juga langsung percaya dengan kalimat dan 

kabar gembira yang diberikan oleh Tuhannya, dan tidak meminta tanda seperti 

yang.diminta oleh Zakaria AS. Oleh karena itu, di dalam Al Our'an ia diberi 

nama Ash-Shiddigah: “5, Ap Pn “Dan ibunya seorang yang sangat 

benar.” | : 

— DanAllah SWT juga berfirman, 32 4583 483 9 co e3 25 
Hemal! “Dan dia membenarkan kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya, 

dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat.” Allah SWT telah 

menyematkan sebutan ash-shiddigah baginya, dan mempersaksikan bahwa 

ja telah membenarkansetiap kalimat dan kabar gembira yang diberikan oleh 

Tuhannya, dan Allah SWT juga telah memasukkannya kedalam kelompok 

orang-orang yang taat. 

Sungguh berbeda, kala Zakaria diberikan kabar gembira dengan 

kehadiran seorang anak, lalu beliau menyadari kerentaan usianya dan 

kemandulan rahim istrinya, beliau berkata, “Bagaimana mungkin saya akan 

mendapatkan seorang anak, padahal istri saya adalah seorang wanita yang 

“00 Ayat selengkapnya adalah: 

da 
“5 ... sah sy z "is .. Ia en . .. Em Tn AR JAN IS yo AS Ios Ya LA me CL 

2 Bg ND em bt AS aitak 
S2 Fl 3 ai LI LS ank al etadadi OS 

“AI Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang Sesungguhnya telah 
berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua- 
duanya biasa memakan makanan(433). perhatikan bagaimana Kami menjelaskan 
kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), Kemudian 
perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami 

itu).” (Os. Al Maa'idah (S1: 75). 

“01 (Os. At-Tahriim (661: 12). 
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mandul.” Lalu beliau meminta tanda kehamilan tersebut kepada Tuhannya. 

Berbeda dengan Maryam, ketika ia diberitakan kabar gembira akan diberikan 

seorang anak laki-laki, lalu ia menyadari bahwa ia masih seorang gadis yang 

belum pernah menikah atau disentuh oleh siapa pun, kemudian dikatakan 

kepadanya: Wis JG “Jibril berkata: “Demikianlah (titah dari 

Tuhanmu) '” Maryam pun tidak melanjutkannya, ia merasa cukup dengan 

keterangan tersebut, dan ia juga mempercayai seluruh kalimat dan kabar 

gembira yang disampaikan kepadanya. Ia tidak meminta tanda apapun dari 

Yang Maha Mengetahui hakikat permasalahan itu. Tidak ada wanita manapun 

di dunia ini, yang hidup dari dulu hingga akhir zaman, yang memiliki kisah 

riwayat hidup seperti ini. Oleh karena itu, sebuah riwayat menyebutkan bahwa 

Maryam akan berjalan menuju surga yang paling dahulu, bersama-sama para 

Rasul lainnya. Yaitu yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

S7 Sa Telan SI cl cak 93 DA PN SA LA 
2 2 Ka An - .. & 2 0. 3 0 .. . J3. 

9 Lp 9 BE Liang 9 Ob 9 Je HA Aa 
- 3 MA ga 

“Seandainya aku bersumpah, maka aku akan berkata benar, ada 

beberapa belas orang yang masuk surga terlebih dahulu, sebelum orang- 

orang yang berhak masuk surga terlebih dahulu dari ummatku. 

Diantaranya adalah Ibrahim, Ismail, Ishag, Ya'gub, keluarga Ya 'gub, 

Musa, Isa, dan Maryam binti Imran.” 

Seseorang yang mengetahui hakekat realita, dan mengambil kesimpulan 

darinya untuk melihat apa yang tidak terlihat (ilmu batin), pastilah menyadari 

402 Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab sejarahnya (2/159). Dan 

disebutkan pula dalam kitab Majma ' Az Zawaa 'id pada pembahasan tentang Riwayat 

hidup, bab: Hadits tentang keutamaan ummat ini (10/69) namun sampai kalimat 

“yang mendahului ummatku” saja. Dan juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam 

kitab Al Jaami'Al Kabiir (3!1172), dan juga di dalam kitab Ash-Shaghiir (no.7427) 

yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari. 
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sabda Rasulullah SAW, : 

| 3 Lana. Ia Ab aa 
3 Y , 2 N 9 Daan ut 

“Aku adalah pendahulu anak cucu Adam dan tidak sombong.” 

Dalam riwayat lain dilanjutkan, “Bendera pujian pada hari kiamat 

nanti berada di tanganku, dan kunci-kunci kemuliaan juga berada 

ditanganku. Aku adalah orang yang pertama yang diajak bicara, aku 

adalah orang yang pertama memberikan syafaat, aku adalah orang yang 

pertama yang memberikan kabar gembira.. dan aku adalah orang yang 

pertama.. dan aku adalah orang yang pertama..”“ 

Tidak ada seorang pun di dunia ini, bahkan dari para Rasul sekalipun, 

yang diberikan keistimewaan semacam itu, kecuali orang tersebut memang 

memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Begitu pula halnya dengan siti Maryam, 

ja tidak akan menerima pengakuan atau kesaksian dari Allah SWT yang 

dicantumkan dalam Al Our'an, serta penyematan sebagai shiddigah, kecuali 

ia memang seorang yang memiliki martabat dan kedudukan yang tinggi. 

Namun para ulama yang mengatakan bahwa siti Maryam bukanlah 

seorang Nabi, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya yang diperlihatkan 

kepada Maryam ketika malaikat Jibril diutus kepadanya, sama seperti ketika 

malaikat Jibril bertemu dengan para sahabat untuk menanyakan tentang hakikat 

iman dan islam. Akan tetapi para sahabat tentu bukanlah seorang Nabi. 

403 Hadits ini diriwayatkan oleh para imam hadits dengan lafazh yang hampir 

serupa. Imam Muslim meletakkannya pada pembahasan tentang Keutamaan- 

keutamaan (4/1782), dan diriwayatkan pula oleh imam Abu Daud, dan juga imam 

At-Tirmidzi, yang mengelompokkan hadits ini dengan hadits-hadits hasan, dan 

juga para imam hadits lainnya. Lihat kitab Al Jaami' Al Kabiir (1/3082-3088). 

«04 HR. Ahmad dengan makna yang hampir serupa. Dan diriwayatkan pula oleh 

At-Tirmidzi, yang memasukkannya pada hadits hasan. Dan diriwayatkan pula oleh 

Ibnu Majah, dari Abu Sa'id. Lihat kitab Al Jaami' Al Kabiir (31/3090). 
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Dari kedua pendapat ini, pendapat pertamalah yang paling diunggulkan 

dan dipilih oleh kebanyakan para ulama. Wallahu a'lam. 

Firman Allah SWT: 

DI 3 Sabat) pe 
“Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah — 

bersama orang-orang yang rukuk.” (Os. Aali Imraan (3): 43) 

Untuk ayat ini, terdapat beberapa pembahasan, yaitu: 

Pertama: Firman Allah SWT, &55) 51 “Taatlah kepada Tuhanmu.” 
Mujahid menafsirkan: Makna dari kata Pt adalah perpanjanglah berdiri 

kamu dalam shalat,” sedangkan Oatadah menafsirkan: Berpegang teguhlah 

pada ketaatan.” Dan kami telah menguraikan makna dari kata ini i sebelumnya. 

AlAuza'i mengatakan bahwa setelah malaikat Jibril menyampaikan hal 

ini, Maryam segera berdiri untuk melaksanakan shalat. Karena begitu 

panjangnya dan lamanya waktu berdiri Maryam dalam shalat tersebut, sehingga 

membuat kedua kakinya menjadi bengkak, dan meneteslah keringat, bahkan 

darah, dari sekujur tubuhnya.” 

Kedua : Firman Allah SWT, &3f5 sxx215 “Sujud dan rukuklah,” 
Huruf wauw untuk menyambungkan dua kata yang disebutkan pada ayat ini 

bukan untuk berurutan, karenanya dengan disebutkannya sujud di awal tidak 

berarti yang dilakukan terlebih dahulu adalah sujudnya. Dan kami telah 

menjabarkan semua pendapat dan perbedaannya. pada tafsir surah Al Bagarah 

yang lalu, pada firman-Nya: - Ai Ps ih 3 wi al “Sesungguhnya 

Shafaa dan Marwa adalah sebahagian « dari-syi 'ar Allah..” 6 

“08 Kedua atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami 'Al Bayaan (3/ 
182), dan juga oleh Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (2/456). 

“0 (Os. Al Bagarah (27: 158). 
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Misalnya jika dikatakan, “Zaid dan Amru sedang berdiri? pada ungkapan 

ini bisa jadi maknanya Amru lah yang berdiri terlebih dahulu sebelum Zaid. 

Dengan makna seperti ini maka arti dari ayat diatas adalah, “rukuklah kamu 

dan sujudlah.” 

Beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa syariat mereka 

mengajarkan untuk melakukan sujud terlebih dahulu sebelum rukuk. Dengan 

begitu tidak perlu ada penafsiran yang lain. 

3 5. 

Ketiga: Firman Allah SWT, S SJ! & “Bersama orang-orang 

yang rukuk.” Beberapa ulama menafsirkan bahwa maksud ayat ini adalah, 

rukuklah seperti rukuk yang mereka lakukan, walaupun engkau tidak shalat 

berjamaah bersama mereka. Dan ada pula beberapa ulama lainnya yang 

menafsirkan, maksudnya adalah perintah untuk shalat secara berjamaah. 

Semua pendapat ini telah kami sampaikan secara lengkap pada tafsir surah 

Al Bagarah. 

Firman Allah SWT 

5? 7 Bet NA te, .. 2.28 NE » 5 4 

Sik HI AN ES 03 BII dam RI ali 3 WI 
- 9-1 a21 5 Aa.” 3 8 sg ae 

BD ora 3 ea Sar Lah ena Jia Jaa mera 

“Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang 

Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad): Padahal kamu 

tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak 

panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan 

memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika 

mereka bersengketa.” (Os. Aali “Imraan (3): 44) 

Untuk ayat ini, terdapat empat pembahasan: 
2.25 -t 

Pertama: Firman Allah SWT, SJ! x— » ye! Andi WI 5 “Yang A42 

Surah Aali “Imraan | 



demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami 

wahyukan kepada kamu (ya Muhammad).” Maksudnya, “Apa yang telah 

kami ceritakan kepadamu mengenai Zakaria, Yahya, dan Maryam, adalah 

berita-berita ghaib yang tidak mungkin diketahui kecuali melalui yang Kami 

wahyukan.” 

Pada ayat ini terdapat dalil kenabian Muhammad SAW, dimana melalui 

ayat ini ia dapat menceritakan kisah Zakaria dan Maryam, walaupun 

sebelumnya ia tidak mengetahuinya karena ia adalah seorang yang tidak dapat 

membaca. Maka ketika para ahlulkitab diberitahukan tentang cerita ini mereka 

langsung membenarkannya, karena sesuai dengan apa yang diceritakan dalam 

Kitab-Kitab mereka. ) 

Adapun bentuk mudzakkar pada dhamir yang melekat pada kata 

xp, kiasannya kembali kepada kata 4/5 bukan kepada kata . Dan 

kata wahyu pada ayat ini maknanya adalah mengirimkan berita tersebut kepada 

Nabi SAW, dan wahyu itu dapat berupa ilham atau juga bisikan ataupun yang 

lainnya. Menurut bahasa, makna asalnya adalah memberitahukan secara 

sembunyi. Oleh karena itulah terkadang kata ilham disebut juga dengan wahyu, 

seperti pada firman Allah SWT, Genadi Jl Rana 53 “Dan (ingatlah), 

ketika Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia.” (namun ada 

pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah: ketika aku perintahkan..) 

Dan firman Allah SWT, yi SIS 21 |» “Dan Tuhanmu mengilhamkan 

kepada lebah.” 

Dikatakan, bahwa kata (3 dengan kata (—#3 itu sama maknanya, 

seperti kata ,»», dengan kata w5i.Dan kata ini juga memiliki arti “bergegas” 

seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat, “Bergegaslah, 

bergegaslah.” Yang bentuk ff'il (kata kerja)nya adalah (-——-'$ 

407 (Os. Al Maa'idah (51: 111). 
“08 (Os. An-Nahi (16): 68). 
“09 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Al Atsir dengan lafazh yang batin serupa, 
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Gm 3). 

Ibnu Al Faris mengatakan bahwa Saba itu dapat dengan isyarat, atau 

dengan tulisan, atau juga dengan pengutusan. Dan apapun yang kamu berikan 

kepada orang lain agar ia dapat mengetahuinya itu dapat disebut dengan 

wahyu. Kata —3 maknanya bergegas, sedangkan makna (& s! adalah 

bersuara". 

Kedua: Firman Allah SWT, #:SG 2441 BI Sam 5 HAES Lg 

Donna 3 SJ — Dam Kas 3ip “Padahal kamu tidak hadir beserta 

mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk 

mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan 

kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.” Kata HAB 

adalah bentuk jamak dari kata ii, yang arti sebenarnya adalah memotong. 

Beberapa ulama menafsirkan kata ini dengan anak panah, dan ada juga 

beberapa ulama lainnya yang menafsirkan dengan alat tulis yang mereka 

pergunakan untuk menuliskan kitab Taurat. Dan makna yang terakhir ini lebih 

baik, karena Allah SWT jelas melarang pengundian sesuatu dengan anak panah, 

seperti yang disebutkan dalam Al Our'an: 33 2S Ji KL I | 2223 ot 1 

“Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi 

nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.”"' Hanya, mungkin saja 

mereka melakukannya dengan cara berbeda dan tidak seperti yang dilakukan 

oleh kaum jahiliyah. 

Kata "SG maknanya adalah mengasuh dan merawat Maryam. 

Diriwayatkan, pada saat itu Zakaria segera menunjuk dirinya untuk mengasuh 

yang diriwayatkannya dari Abu Bakar. Ibnu Atsir mengatakan bahwa kata ini dapat 

dibaca dengan menggunakan mad (panjang) atau bisa juga tidak dengan mad 

(pendek). Lihat kitab An-Nihayah (5/163). 

“10 Lihat kitab Ash-Shihaah (6/2520). 

4! (Os. Al Maa'idah (SJ: 3). 
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S Pe) 



Maryam, ia berkata, “Akulah yang paling berhak untuk mengasuhnya, karena 

dirumahku ada bibinya.” Karena memang istri Zakaria, maksudnya Asyi' binti 

Fagud adalah saudari perempuan Hannah binti Fagud, ibu Maryam. 

Lalu berkatalah orang-orang dari bani Israel, “Kamilah yang berhak 

untuk mengasuhnya, ia adalah anak dari guru kami.” Setelah perdebatan panjang 

mereka, akhirnya mereka bersepakat untuk mengundinya. Kemudian mereka 

membuat persetujuan bagaimana cara mengundinya. Setelah mereka semua 

menyetujuinya, mereka mengambil galam-galam (pena-pena) mereka 

masing-masing, dan meletakkan pena-pena tersebut di atas air yang mengalir, 

dan mereka bersepakat bahwa pena siapa yang diam saja dan tidak terbawa 

oleh air maka dialah yang berhak untuk mengasuh Maryam. 

LS J3 IE) DEVI Ss 

“Lalu semua pena itu hanyut, kecuali pena Zakaria.”"? Dan itulah mukjizat 

yang dimiliki oleh Nabi Zakaria, karena seorang Nabi dapat mengeluarkan 

mukjizatnya melalui tangannya. Dan ada pula ulama yang berpendapat bahwa 

mukjizatnya adalah hal yang lain. 

Dan firman-Nya: an "USG Bj “Siapa di antara mereka yang akan 

memelihara Maryam.” kalimat ini berposisi sebagai mubtada dan khabar, 

yang manshub karena ff 'il yang tidak disebutkan, yang ditunjukkan oleh gaya 

bahasanya. Perkiraan yang seharusnya, adanya kata Dati pada awal 

kalimat tersebut, yang maknanya menjadi, “Mereka memperhatikan (atau bisa 

juga mereka mengundi) siapakah di antara mereka yang akan memelihara 

Maryam.” Dan ff'il tersebut tidak dapat disebutkan karena itu adalah kalimat 

tanya. 

Ketiga: Beberapa ulama madzhab kami mengambil kesimpulan dari 

412 Riwayat ini disampaikan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami'Al Bayaan (3! 

268), dan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/34). 

| Tafsir Al @urthubi RE 
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ayat ini untuk berdalil mengenai hukum ai (undian atau memilih sesuatu 

diantara dua hal dengan cara mengocoknya), dimana gur 'ah ini adalah salah 

satu pokok di dalam syariat Islam bagi yang menginginkan keadilan dalam 

masalah pembagian. 

Menurut jumhur ulama, gur 'ah itu disunnahkan bagi dua hal yang sama 

kuatnya agar dapat dijadikan pengambil keputusan di antara mereka, dan 

agar dapat menenangkan hati mereka. Namun menurut syariat, salah satu 

dari keduanya tidak boleh ada yang diutamakan diatas yang lainnya, apabila 

yang akan dibagikan adalah dari jenis yang sama. 

Pengambilan gur 'ah ini dibantah dan tidak diperbolehkan oleh Abu 

Hanifah dan para pengikutnya, dan mereka juga membantah hadits-hadits 

yang menyebutkan tentang gur 'ah ini. Mereka mengira bahwa gur 'ah 

tidak ada gunanya, dan mirip dengan AYI! (mengundi dengan anak 

panah/menggantungkan dan menyerahkan nasibnya pada hasil undian, 

padahal ia dapat mengusahakan hasilnya sendiri) dimana azlam ini 

dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. 

Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa ada sebuah riwayat dari Abu 

Hanifah yang membolehkan gur 'ah, ia berkata, “Menurut giyas, gur 'ah ini 

tidak dapat dibenarkan, namun dibandingkan giyas kami lebih memilih hadits 

yang shahih yang membolehkannya.” 

Abu Ubaid mengatakan bahwa terdapat tiga orang Nabi yang 

mengamalkan gur 'ah ini, mereka adalah: Nabi Yunus, Nabi Zakaria, dan 

Nabi Muhammad SAW. Ibnul Mundzir menegaskan lagi bahwa pengambilan 

gur 'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang berserikat seperti sudah menjadi 

1jma' dari para ulama. Maka tidak dapat dibenarkan jika ada yang menolaknya. 

Bahkan imam Bukhari memberikan satu tema ini pada akhir bab 

syahadat, yaitu “Bagian: Our 'ah dapat dilakukan jika terdapat permasalahan 

yang sulit dipilih.” Dan Tperkua lagi dengan firman Allah SWT pada kisah 

Maryam diatas, Hai La sala 3| “Ketika mereka melemparkan anak- 

ni tea (S) Surah Aali 'Imraan ) 
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anak panah mereka (untuk mengundi).” 

Dan juga sebuah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Nu' man 

bin Basyar: “..Seperti sekelompok orang yang mengundi tempatnya di 

atas kapal..” al hadits.. insya Allah kami akan menyebutkan hadits ini secara 

lengkap beserta penjelasannya pada tafsir surah Al Anfal dan tafsir surah Az- 

Zukhruf dibawah. 

Dan banyak lagi hadits-hadits lainnya, seperti hadits yang menceritakan 

tentang Ummu Ala, yaitu ketika kelompok muhajirin sampai di kota Madinah 

dan dijamu oleh kelompok anshar, semua yang datang berhijrah diundi untuk 

menempati rumah saudaranya yang seiman, lalu terpilihlah Utsman bin Mazh'un 

melalui gur 'ah untuk menempati rumah Ummu Ala..' al hadits.. 

Dan juga seperti hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, ia pernah bercerita 

bahwa setiap kali Rasulullah SAW hendak mengadakan perjalanan, ia 

mengundi semua istri-istrinya untuk memilih satu orang yang akan menemani 

Nabi SAW selama dalam perjalanan.." al hadits.. 

Dalam menyikapi permasalahan gur 'ah untuk perjalanan Nabi ini, imam 

Malik sedikit berbeda dalam mengungkapkan pendapatnya. Sesekali ia 

berkomentar bahwa Nabi SAW memang melakukan gur 'ah, sesuai dengan 

hadits diatas. Namun terkadang ia juga mengatakan bahwa Nabi SAW 

mengajak salah satu dari mereka untuk menemani beliau bepergian dengan 

persetujuan dari semua istri-istri beliau. 

Padahal pada bab yang lain ia juga menyebutkan sebuah hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 

Y Iya | # Jai Samad IAI s bb 
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“3 HR. Bukhari pada pembahasan tentang Syahadat (2/110). 

“14 Ybid. 
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“Kalau saja semua orang mengetahui keutamaan yang didapat dari 

adzan dan shaff pertama, kemudian (setelah mereka mengetahui itu) 

tidak ada jalan lain untuk memilih siapa yang berhak untuk 

melakukannya kecuali dengan cara mengundinya, maka mereka pasti 

akan mengundinya.”5 

Hadits yang serupa maknanya dengan hadits ini sangat banyak sekali. 

Adapun mengenai bagaimana cara gur 'ah dan ketentuannya, kami serahkan 

sepenuhnya pada buku-buku figih yang banyak ditulis oleh para ulama figh. 

Abu Hanifah yang pendapatnya berbeda dengan para ulama lainnya 

berhujjah bahwa gur 'ah yang dilakukan pada kisah Zakaria dan kisah istri- 

istri Nabi SAW memang diperbolehkan, karena pada saat itu mereka semua 

rela dan ridha atas siapa yang akan terpilih. Namun hal ini dibantah oleh Ibnu 

AlArabi, ia mengatakan"' bahwa itu tidak benar, karena manfaat dari gur 'ah 

itu sendiri adalah memutuskan suatu ketetapan yang sulit dimana semuanya 

tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Adapun jika mereka semua rela dan 

ridha, ini masalah lain lagi. Tidak bisa seorang pun mengatakan bahwa gur 'ah 

dilakukan karena semuanya rela untuk tidak dipilih. Justru gur 'ahitu dilakukan 
karena mereka saling memperebutkan kesempatan itu. 

Adapun cara gur 'ah itu sendiri, menurut imam Syafii dan ulama lainnya 

yang setuju dan membolehkan pelaksanaan gur 'ah, adalah dengan memotong 

kertas hingga menjadi kecil-kecil dan sama ukurannya, lalu pada sobekan 

kertas-kertas itu dituliskan setiap nama yang ingin diundi, kemudian nama- 

nama itu dimasukkan ke selongsong tanah basah yang ukurannya juga 

disamakan (atau zaman sekarang dapat menggunakan sedotan) lalu tanah itu 

didiamkan sebentar hingga mengering. Setelah itu, nama-nama yang sudah 

ada di selongsong tadi diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki peran 

atau tujuan apapun disitu, untuk Jalu memasukkannya di sebuah kain (atau 

zaman sekarang dapat menggunakan gelas atau botol yang tertutup yang hanya 

“IS HR. Bukhari pada pembahasan tentang Syahadat (2/110-111). 

AKB! Surah Aali 'Imraan | 
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diberi lubang sedikit yang cukup untuk mengeluarkan salah satu kertas 

tersebut). Kemudian setelah semua nama itu dimasukkan kedalam kain yang 

tertutup, orang yang tidak memiliki tujuan apapun tadi memasukkan tangannya 

kedalam kain tersebut dan memilih salah satunya, dan kemudian . 

mengeluarkannya. Setelah diketahui nama siapa yang didapatkannya, maka 

orang itulah yang berhak untuk mendapatkan peran yang diundikan tadi. 

Keempat: Ayat diatas tadi juga menunjukkan bahwa seorang bibi itu 

lebih berhak untuk mengasuh seorang bayi dibandingkan dengan kerabat 

lainnya, kecuali nenek dari bayi tersebut masih ada. Dan Nabi SAW juga 

pernah menetapkan kepada anak perempuan Hamzah (yang bernama 

Ummatullah) untuk diasuh di kediaman Ja'far, karena di rumah Ja'far itu ada 

seorang bibinya. Beliau bersabda, 

Si 2 jas - Ld Ls) 
- 3 

“Sesungguhnya seorang bibi dari pihak ibu hampir sama kedudakainya 

dengan seorang ibu.” (Kami telah membahas permasalahan ini pada tafsir 

surah Al Bagarah). 

Abu Daud meriwayatkan", dari Ali, ia pernah bercerita bahwa Suatu 

hari, Zaid bin Haritsah pergi ke kota Mekkah untuk mengambil anak 

perempuan Hamzah agar ia dapat mengasuhnya, ja berkata, “Aku akan 

mengambil anak ini, karena aku lebih berhak untuk mengasuhnya. Anak ini 

adalah sepupuku (anak bibiku), dan bibinya ada di rumahku, dan bibi itu 

laksana seorang ibu.” Lalu Ali berkata, “Akulah yang lebih berhak untuk 

mengambilnya, karena anak ini adalah sepupuku (anak pamanku), dan di 

rumahku ada anak perempuan Rasulullah (Fathimah, yang juga masih kerabat 

416 Lihat kitab Ahkam Al Our'an (1/373). 

417 HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Perceraian, bab: Orang yang lebih 

berhak untuk mengasuh seorang anak (2/284, hadits nomor 2278). 
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dengannya), dan dia lebih berhak untuk mengasuhnya.” 

Namun Zaid pun tak mau kalah, ia berkata lagi, “Aku lebih berhak 

atasnya, aku jauh-jauh datang kesini hanya untuk mengambilnya.” Pada saat 

itu datanglah Rasulullah SAW, lalu diceritakanlah perdebatan tadi kepada 

beliau, dan beliau pun menengahi, “Aku putuskan bahwa anak perempuan 

ini akan diasuh oleh Ja'far, agar anak perempuan ini dapat bersama 

bibinya, karena bibi itu laksana seorang ibu.” 

Ibnu Abi Khaitsamah menyebutkan bahwa Zaid bin Haritsah itu adalah 

orang yang diwasiatkan oleh Hamzah, namun tetap saja seorang bibi itu lebih 

berhak dari orang yang diberikan wasiat. Dan posisinya sebagai sepupu, yang 

bukan muhrim dari anak perempuan tersebut, tidak mencegahnya dari 

pengasuhan, karena ada seorang bibi dirumahnya yang lebih kuat posisinya 

dari siapapun (kecuali nenek). 

Firman Allah SWT: 

3 saia amat -N 2 Sara II Ol Sah ayal 1 JB sh 

“ 2 - IR ai “12 2.” 
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“(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya 

Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putra 

yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, 

namanya Al Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia 

dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada 

Allah). Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan 

ketika sudah dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang yang 

saleh”.” (Os. Aali Imraan (3): 45-46) 

236 SA AAA | 
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Untuk ayat ini, terdapat beberapa pembahasan: 

Pertama: Firman Allah SWT, Lex M9) HA SAadei6 5 

iyaa cemas ad krn 3x6, “(Ingatlah), ketika Malaikat 

berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu 

(dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan) dengan kalimat (yang 
, ” datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putra Maryam '. 

Kata 5 pada ayat ini berkaitan dengan kata  ,e.ais3 pada ayat 

sebelumnya karena kata 3 tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada kalimat 

yang disebutkan sebelumnya. Atau bisa juga kata 3 ini berkaitan dengan 

dengan kalimat yang juga dari ayat sebelumnya, yaitu kalimat: xga SG 3 

Dan seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa Abu Samman 

membaca setiap kata ah dengan us (menggunakan harakat kasrah pada 

huruf kaafdan sukun pada huruf. Jaam), maka begitu juga dengan kata tersebut 

pada ayat ini. 

Dan dhamir yang disebutkan padarkata 4? -7 berbentuk mudzakkar, 

padahal tempat kembali dhamir tersebut adalah kata Pa (yang berbentuk 

mu 'annats), namun sebenarnya maksud dari kata sn disini adalah anak 

laki-laki yang dianugerahkan kepada Maryam, oleh karena itu digunakanlah 

bentuk mudzakkar. 

Dan omi (Al Masih) adalah Jagab (julukan) untuk Nabi Isa, yang 

maknanya adalah yang selalu mempercayai. Makna ini disampaikan oleh 

Ibrahim An-Nakhai. Sedangkan menurut Ibnu Faris, Al Masih itu memiliki 

banyak arti, diantaranya: Keringat, orang yang selalu mempercayai, uang 

dirham yang rata dan tidak berukir, dan dapat juga orang yang sedang menggauli 

istrinya (YWw——4). Kata ma artinya adalah tempat yang halus dan rata, 

sedang kata s—ill adalah sebutan untuk seorang wanita yang rata tubuhnya 

(tidak berbokong dan tidak berdada), dan kata A— adalah sebutan 

untuk busur panah yang bagus". | 

“18 Lihat kitab Ash-Shihaah (2/405). 
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Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan nama 

Kadi ai, Beberapa ulama berpendapat, karena Nabi Isa telah 

menyapu bumi (kata js disini artinya menyapu), maksudnya: Beliau selalu 

bepergian dan tidak pernah diam di satu tempat. Dan diriwayatkan pula makna 

yang lain dari Ibnu Abbas, bahwa setiap kali Nabi Isa mengusap seseorang 

yang memiliki penyakit maka orang tersebut akan sembuh dari penyakitnya 

(kata as disini artinya mengusap), seakan beliau disebut Al Masih karena 

alasan itu. Berarti untuk kedua pendapat ini kata omi diatas diambil dari 

wazan J——sd namun bermakna J—54 (&-—2). 

Ada pula yang berpendapat bahwa Nabi Isa telah disentuh oleh 

keindahan, maksudnya beliau menjadi tampan dan terlihat indah. Dan ada 

pula yang berpendapat bahwa gelar itu dilekatkan kepada Nabi Isa karena 

beliau telah disentuh oleh kesucian, hingga ia terbebas dari segala dosa. 

Abul Haitsam mengatakan bahwa kata —ai adalah lawan kata 

dari —i (buruk rupa). Karena seseorang akan disebut dengan aa! 

apabila ia diberikan bentuk tubuh yang baik dan diberkahi. Sedangkan 

seseorang yang disebut dengan —i berarti ia diberikan bentuk tubuh 

dan rupa yang buruk dan dilaknati. 

Ibnu Al Arabi mengatakan bahwa —mai itu artinya orang yang 

selalu mempercayai, sedangkan —i itu artinya »$Y! (orang yang 

buta sebelah matanya), dan —il ini juga menjadi salah satu nama 

Dajjal. 

Abu Ubaid mengatakan, kata —i 'ituasalnya dari bahasa Ibrani, 

yaitu be—a (menggunakan huruf syiin) kemudian dimasukkan ke dalam 

bahasa Arab, seperti halnya —“y yang sebelumnya adalah ,—'p. 

Sedangkan penamaan Dajjal dengan sebutan —ail, karena salah satu 

matanya telah dihapuskan (dihilangkan). Dan ada pula yang menyebut Dajjal 

dengan sebutan a—a! (menggunakan harakat kasrah pada huruf miim 

dan mentasydidkan huruf siin). Dan beberapa ulama lainnya mengganti huruf 
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ha' pada kata —emaii menjadi huruf kha (—). Sedangkan ulama 

lainnya menyebutnya ——ii, Namun pendapat pertama lah yang lebih 

dikenal dan diikuti oleh kebanyakan para ulama. Dinamakan (—), 

karena Dajjal itu akan menyapu bumi, maksudnya mengitari bumi dan 

memasuki seluruh negeri yang ada di bumi ini, kecuali Mekkah, Madinah, 

dan Baitul Magdis. Dan kata ini juga diambil dari wazan — namun 

bermakna — ((—6). Namun apabila digunakan makna tertutup salah 

satu matanya maka kata ini diambil dari wazan —A namun bermakna 

di: #—hi (C—). 

Di dalam kitab shahih Muslim disebutkan"'?, sebuah riwayat dari Anas 

bin Malik, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, 

Ha KAN JEAN L Y ak 23 
“Tidak ada negeri yang tidak dimasuki oleh Dajjal, kecuali kota Mekkah 

dan kota Madinah..” al hadits. 

Sedangkan hadits yang disebutkan oleh Abu Ja'far Ath-Thabari yang 

diriwayatkan dari Abdullah bin Amru disebutkan, “Kecuali Ka'bah dan 

Baitul Magdis..' Dan ditambahkan pula oleh Abu Ja'far Ath-Thahawi yang 

diriwayatkannya dari Junadah bin Abi Umayah, dari beberapa sahabat Nabi 

SAW, dari Nabi SAW, “..dan Masjid Thur.. 

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari 

Samarah bin Jundub, dari Nabi SAW, disebutkan, “Ja akan muncul di 

seluruh permukaan bumi, kecuali di al haram (Mekkah dan Madinah) 

dan di Baitul Magdis. Dan ia juga akan mengepung orang-orang mukmin 

di Baitul Magdis.? 

49 HR. Muslim pada pembahasan tentang Fitnah dan tanda-tanda hari kiamat, 

bab: Kisah mata-mata (4/2265). 
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Di dalam kitab shahih Muslim juga disebutkan”, 

Ma Ta ae J3 De Ang Sp 
2 Ly Its San Ja di bah ia Gn GA 

IA Gan ii AS Si bh La th DD 
2... 

312 & aa Rp te. 

MESIN S3 SD AE aU 

“Ketika kondisinya seperti itu, saat itu juga Allah mengutus Al Masih 

Isa bin Maryam, lalu ia turun dekat menara berwarna putih di daerah 

Damaskus bagian Timur, dengan mengenakan pakaian yang ditenun 

sambil meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap dua malaikat. 

Jika ia menundukkan kepalanya, air pun menetes dan jika diangkat, 

maka batu kecil yang bentuknya seperti mutiara berjatuhan. (Ketika 

itu) setiap orang kafir yang menghirup bau napasnya pasti menemui 

ajal. Isa kemudian berhenti di tempat di mana pandangannya berakhir. 

Ia lalu mencari Dajjal hingga menemukannya di pintu Ludd lantas Isa 

pun membunuh Dajjal.” al hadits. 

Beberapa ulama berpendapat bahwa nama me—aah | yang menjadi 

julukan Isa bukanlah sebuah nama yang diambil dari kata apapun dalam bahasa 
Arab, julukan itu adalah pemberian yang diberikan secara langsung oleh Allah 

SWT. Dengan demikian, nama Isa adalah pengganti dari nama Al Masih, dan 

begitu juga sebaliknya, nama Al Masih adalah pengganti dari nama Isa. 

Dan nama Isa (,,--$ ) juga nama asing yang bukan berasal dari bahasa 

Arab. Oleh karena itu nama ini tidak di-tashrif-kan, bahkan setelah 

dimasukkan ke dalam bahasa Arab pun nama ini tidak dapat di-tashrif-kan, 

tidak dalam bentuk ma 'rifah, tidak juga dalam bentuk nakirah. 

420 HR. Muslim pada pembahasan tentang Fitnah dan tanda-tanda hari kiamat, bab: 
Hadits yang menyebutkan tentang Dajjal dan segala sifatnya serta para pengikutnya 

(4/2247-2257). Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh para imam hadits lainnya. 
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Kedua: Firman Allah SWT, 2esidl 523 2531 BU K3 

“Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang 

yang didekatkan (kepada Allah).” Al Akhfasy mengatakan bahwa kata (4.--3 

maknanya adalah terhormat, atau yang memiliki reputasi baik dan kedudukan 

yang disegani. Manshub-nya kata ini karena ia berposisi sebagai keterangan. 

Bentuk jamak dari kata (4,3 ini adalah s4 dan s—gr. Dan kalimat 
Ge3aNga3 adalah sambungan dari kata (4.»-3, yang maknanya adalah orang 

yang didekatkan kepada Allah. 

Ketiga: Firman Allah SWT, 553 IE mali 3g Ara 

Greet! “Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan 

ketika sudah dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang yang saleh.” 

Al Akhfasy mengatakan bahwa Huruf wauw sebagai kata sambung 

yang disebutkan di awal kata Iin adalah penyambung antara kalimat ini 

dengan kata (4.3 - : 

Kata MI maknanya adalah tempat berbaring seorang bayi. Kata ini 

diambil dari 12 yang artinya membenahi dan mempersiapkan'"', seperti yang 

disebutkan dalam firman Allah SWT, 252445 mpe 3 Eee JP 523 “Dan 
barangsiapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah 

mereka menyiapkan (tempat yang menyenangkan).”? 

Adapun kata &—g5' artinya adalah mempersiapkan untuk dinaiki atau 

dikendarai, seperti mempersiapkan pelana pada hewan tunggangan. Sedang 

Mt artinya adalah masa yang diapit oleh masa remaja dan masa tua. Seperti 

sebutan untuk seorang wanita yang berusia 30 — 50 tahun, yaitu ii Bana, 

2! Lihat kitab Ash-Shihaah (2/541). 

422 (Os. Ar-Ruum (30): 44). 

423 Lihat kitab Ash-Shihah (5/1814), dan lihat juga kitab Al-Lisan (materi JS), 

dan lihat juga Tafsir Ibnu Athiyah (3/122). 
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Dikatakan bahwa ketika Nabi Isa berbicara dalam buaian kepada 
orang-orang disekitarnya, itu adalah mukjizat yang diberikan kepadanya. 
Sedangkan pembicaraan yang beliau lakukan tatkala sudah dewasa, maka itu 
adalah wahyu dan ajaran yang beliau harus sampaikan kepada ummatnya. 

AbuAl Abbas memiliki pendapat lain, ia mengatakan bahwa Nabi Isa 
AS berbicara ketika beliau masih dalam buaian kepada orang-orang 
disekitarnya, 41 112 ! “Sesungguhnya aku ini hamba Allah.” 

Adapun ketika dewasa, Allah SWT menurunkannya dari langit dengan 
bentuk seorang laki-laki yang berusia tiga puluh tiga tahun, lalu beliau juga 
mengatakan, SI Ie S | sama seperti yang beliau katakan ketika beliau masih 
bayi. Namun kedua perkataan beliau ini adalah hujjah dan mukjizat baginya. 

. Berbeda lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh Al Mahdawi, ia 
mengatakan bahwa makna ayat ini adalah Allah SWT memberitahukan kepada 
orang-orang disana bahwa Isa dapat berbicara kepada mereka ketika beliau 
masih di dalam buaian, dan beliau juga terus hidup dan berbicara kepada 
mereka pada saat beliau dewasa. Hal ini dilakukan karena yang biasa terjadi 
adalah seseorang yang berbicara kala masih dalam buaian tidak akan hidup 

Az-Zujaj menafsirkan kata IE $ bermakna bahwa beliau juga 
berbicara kepada orang-orang disekitarnya ketika beliau telah dewasa. Sedang 
Al Farra dan Al Akhfasy menafsirkan kata ini tersambung dengan kata (4.5 
yang disebutkan padaayat sebelumnya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa 
maknanya adalah Nabi Isa berbicara kepada orang-orang yang ada 
disekitarnya ketika beliau masih kecil dan juga ketika beliau sudah dewasa. 

Ibnu Juraij meriwayatkan”?, dari Mujahid, ia berkata, “kata S3 
pada ayat ini maksudnya adalah orang yang baik hatinya.” Namun makna ini 

“4 (Os. Maryam (19j: 30). 

2 Atsar ini sampaikan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (3/188), dan juga oleh 
Abu Ja'far An-Nuhas dalam kitab J'rab 41 Our 'an (1/378). 
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dibantah oleh An-Nuhas, ia mengatakan'? bahwa dalam bahasa Arab makna 

itu tidak pernah digunakan untuk kata tersebut, makna yang sering digunakan 

oleh para ahli bahasa adalah: Orang yang telah mencapai usia empat puluh 

tahun. 

Dan ada juga yang merincikan bahwa semenjak dilahirkan hingga 

seseorang berusia enam belas tahun itu disebut dengan masa kecil. Kemudian 

ketika ia berusia tujuh belas tahun hingga mencapai usia tiga puluh dua tahun, 

itu disebut dengan pemuda, kemudian setelah ia menginjak usia tiga puluh tiga 

tahun dan seterusnya, maka ia disebut dengan dewasa. Perincian ini 

disampaikan oleh Al Akhfasy. 

Sedang untuk kata“ seal 523, kalimat ini adalah sambungan dari 

kata (4.3 yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Makna kalimat ini: Isa 

adalah salah satu dari hamba-hamba kami yang shaleh. 

Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdullah bin Idris, 

dari Hushain, dari Hilal bin Yisaf, Rasulullah SAW pernah bersabda, 
an . 8 . e- - 

Hanya ada tiga orang yang berbicara ketika masih dalam buaian, 

yaitu: Nabi Isa, bayi dalam kisah Nabi Yusuf, dan bayi dalam kisah 

Juraij. 

Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan, sebuah riwayat dari Abu 

Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

& 2... 3 3 La 58 . Mean or Lemari 

Kal eta gala ebeg AAA Lae 2D AI 3 Ap 

“Tidak seorang pun yang berbicara ketika masih dalam buaian kecuali 

tiga orang, yaitu: Isa bin Maryam, seorang bayi dalam kisah Juraij, 

426 Lihat kitab I'rab Al Our 'an (1/378). 
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dan bayi dalam kisah Al Jabbar..”? al hadits.. 

Dalam riwayat lain juga disebutkan ada seorang bayi lain yang 

pernah berbicara tatkala ia masih dalam buaian, yaitu dalam kisah al 

ukhdud, hadits itu berbunyi, “Ada seorang wanita yang pernah ingin 

dilemparkan ke dalam api karena (ia menolak untuk melepaskan) 

keimanannya. Dan bersama wanita tersebut ada seorang bayi..” hadits 

ini tidak disebutkan dalam kitab imam Muslim, yang disebutkan dalam 

kitab Muslim adalah, 

o 2. t- ag aa Ea th Lo 9. 
Ae SEP (emo dal U pUli Ud Jl Upah ai Ol Kamal px 

Ld 

“Yang masih menyusui, kemudian Masyitah ketakutan masuk ke dalam 

tungku tersebut. Tiba-tiba anaknya berkata, Wahai ibu, bersabarlah, 

karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran?” 

Adh-Dhahhak mengatakan bahwa seorang manusia yang pernah 

berbicara dalam buaiannya itu ada enam orang, yaitu: Saksi pada kisah Nabi 

Yusuf, bayi penyisir rambut istri Fir'aun (yang dikenal dengan sebutan bayi 

Masyithah), Nabi Isa, Nabi Yahya, seorang bayi pada kisah Juraij, dan seorang 

bayi pada kisah Al Jabbar. Namun tidak pernah disebutkan bayi pada kisah 

al ukhdud. Apabila bayi pada kisah al ukhdud ini dimasukkan, maka jumlah 

mereka menjadi tujuh orang. Dan tidak ada pertentangan pada jumlah ini 

dengan jumlah yang disebutkan oleh Nabi SAW, “Hanya ada tiga orang 

yang berbicara ketika masih dalam buaian..' karena Nabi SAW hanya 

2! HR. Muslim pada pembahasan tentang Kebajikan dan silaturrahim, bab: 

Mendahulukan berbakti kepada orang tua dibandingkan shalat sunnah dan ibadah 

sunnah lainnya (4/1976-1977). 

428 HR. Muslim pada pembahasan tentang Zuhud, bab: Kisah ashaabul ukhdud, 

penyihir, pendeta, dan seorang bayi (4/2299-2301), dan diriwayatkan pula oleh 

imam Ahmad dalam Musnadnya (1/310). 
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memberitahukan yang beliau ketahui dan diwahyukan pada saat itu saja, 

namun setelah itu Allah SWT mewahyukan kembali penambahannya, lalu 

Rasulullah SAW memberitahukannya kembali melalui haditsnya. 

Saya (Al Ourthubi) katakan: “Adapun mengenai bayi pada 

kisah Nabi Yusuf, kami akan mengungkapkannya pada tafsir surah Yusuf. 

Sedang untuk bayi pada'kisah Juraij, bayi pada kisah Al Jabbar, dan bayi 

pada kisah Al Ukhdud, disebutkan dalam kitab shahih Muslim”. Untuk 

bayi pada kisah Al Ukhdud ini juga akan kami jelaskan pada tafsir surah 

Al Buryj. : 

Untuk bayi yang disebutkan pada kisah penyisir rambut istri Firaun, Al 

baihagi meriwayatkan", dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW pernah 

bersabda, 

04. 
. . . 3 £ Pd - & Li . . : 87 

2 - 2 Pan " 2 s z 

bi Way Dp BI eU AJB KAI 

Spa Wi Ae DR , 5 ' 0 Ka Lo. 8 23 0. 3 

a53 dad ls ag & 
3 “ — U— 3 D Ugka—raa 

#3 Tn ? 

Bf KAS amat 3 A5 3 KA KI Op 
Y, 3 .. 7 2. ? 0... o . s . 2 3 . 

— AS 53 3 P3 (au m3 SA — DB) 
. 

. 

429 HR. Muslim pada pembahasan tentang Kebajikan (4/1976-1977). 

80 HR. Ahmad dalam Musnadnya (1/309-310). Dan diriwayatkan pula oleh Hakim 

pada pembahasan tentang Tafsir, bab: Tafsir surah At-Tahrim (2/496). Dan hadits 

ini juga disebutkan dalam kitab Majma Az-Zawaa 'id dalam pembahasan tentang 

Keimanan, bab: Isra mi'raj (1/65). Dan hadits ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi 

yang diriwayatkan dari imam Ahmad, An-Nasa' i, Bazzar, Ath-Thabrani, Al Hakim, 

dan Baihagi pada pembahasan tentang Petunjuk-petunjuk dan juga pada pembahasan 

tentang Bagian-bagian iman. Kesemua riwayat ini dari Ibnu Abbas. Lihat kitab Al 

Jaami' Al Kabiir (311041). 
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AA Sa pa ii 36 —3 
Hi Tg 55 10 He DI NG K5 

OI MHI MN LI dea Mi —i 

AA AG 6 naa A3 SA ye Ie 

ee lu tu UJL pa—3 lah ali 

na Lia Se Ah Kat AS 16 3d Ie 

MA ARI BP ale) Ty 

“Ketika aku di-isra -kan (pada malam isra" mi'raj), aku mencium 

aroma yang sangat harum sekali, lalu aku bertanya kepada malaikat 

Jibril, "Aroma apakah ini? Malaikat Jibril menjawab, “Ini adalah aroma 

yang keluar dari putri Firaun Masyithah beserta anak-anaknya saat 

sisirnya jatuh dari tangan.' lalu (ketika hendak mengambilnya) ia 

mengucap “Bismillaah..(Dengan menyebut asma Allah).” Lalu putri 

Firaun bertanya, “Apakah yang engkau sebut Allah itu ayahku?” 

Masyithah menjawab, "Bukan, Allah adalah Tuhanku, dan juga 

Tuhanmu, dan Juga Tuhan ayahmu. ' Putri Firaun bertanya lagi, 

“Apakah engkau memiliki Tuhan selain ayahku?' Masyithah 

menjawab, “Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu adalah Allah.” 

Firaun lalu menyuruh untuk mendatangkan sebuah lembu yang 

terbuat dari perak lantas dididihkan. Firaun menyuruh untuk 

melemparkan Masyithah ke dalam tungku tersebut, namun Masyithah 

kemudian berkata, “Aku ada satu permintaan darimu. ' Firaun bertanya, 

“Apa permintaanmu? ' Masyithah menjawab, “Tolong engkau kumpulkan 

tulang belulangku bersama dengan tulang belulang anak-anakku ini 

dalam satu tempat.' Firaun pun berkata, “Akan aku penuhi 
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permintaanmu, karena ergkau memiliki hak atas kami. 'Setelah berkata 

demikian, Firaun memerintahkan para punggawanya untuk 

melemparkan Masyithah dan anak-anaknya satu persatu, hingga 

pada saat bayi yang masih dalam gendongannya hendak dilemparkan 

(Masyithah sedikit ragu), namun anak yang dalam digendongnya 

itu tiba-tiba berbicara, “Teruskanlah niatmu wahai ibuku tercinta, 

janganlah engkau ragu-ragu, karena kita berada di jalan yang 

benar.” 

Setelah meriwayatkan hadits ini, lalu Ibnu Abbas mengatakan 

bahwa bayi-bayi yang dapat berbicara ada empat orang, yaitu: bayi ini, 

bayi yang menjadi saksi pada kisah Nabi Yusuf, bayi yang disebutkan 

pada kisah Juraij, dan Isa bin Maryam. 

Firman Allah SWT: 

ke 

Mi I6 5G gan ah BJ aK en SE 
@ati S an Ci Aug 

“Maryam berkata: “Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku 

mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh 

oleh seorang laki-lakipun.? Allah berfirman (dengan 

perantaraan Jibril): “Demikianlah Allah menciptakan apa 

yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak 

menetapkan sesuatu, Maka Allah Hanya cukup berkata 

kepadanya: “Jadilah', lalu jadilah ia.” 

(Os. Aali Imraan (3): 47) 

Untuk ayat ini, terdapat dua pembahasan: 
2. 

- Pertama: Firman Allah SWT, g224 15 5 Jo lose 
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3 C Ga Il 3 YG 33 3g “Maryam berkata: "Ya Tuhanku, 
bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal Aku belum pernah 

disentuh oleh seorang laki-lakipun.” Allah berfirman (dengan 

perantaraan Jibril): “Demikianlah Allah menciptakan apa yang 

dikehendaki-Nya.” Maksud dari kata 4-5 pada ayat ini adalah “Wahai tuanku”, 
maksudnya: Yang diajak berbicara oleh Maryam saat itu adalah malaikat Jibril, 

karena malaikat Jibril lah yang diutus kepada Maryam untuk memberitahukan 

kabar gembira tersebut. Malaikat Jibril berkata kepada Maryam, 

“Sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhanmu, untuk menganugerahkan 

kepadamu seorang bayi laki-laki yang suci.” Setelah mendengar hal itu dari 

malaikat Jibril, Maryam pun bertanya-tanya bagaimanakah caranya ia akan 

mendapatkan bayi tersebut, ia berkata: aa da Seal dosa S 
“Bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah 

disentuh oleh seorang laki-lakipun.” Dan pada surah Maryam ditambahkan 

dengan penegasan lainnya, yaitu: Cs S d3 Hmag ar RE d S3 3 
“Bagaimana mungkin aku akan mempunyai seorang anak laki-laki, 

sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan 

(pula) seorang pezina. ”3! Penegasan ini disebutkan karena kalimat pertama 
masih terlalu umum, maksudnya mungkin dari cara yang halal dan mungkin 
juga dari cara yang haram. Karena memang kebiasaan yang diatur oleh Allah 

untuk makhluk-Nya, bahwa seorang anak manusia akan terlahir dari salah 

satu gara, entah itu dengan cara menikah ataupun dari cara berzina. 

Beberapa ulama menafsirkan bahwa pada saat itu Maryam sama sekali 
bukan tidak mempercayai kemampuan dan kekuasaan Allah SWT, namun ia 

hanya ingin mengetahui bagaimanakah caranya ia akan mendapatkan anak 

tersebut, apakah dari seorang suami yang akan menikahinya nanti, atau 

diciptakan dari kekuasaan-Nya secara langsung, ataukah dengan cara yang 

lainnya?. 

23! (Os. Maryam (19jJ: 20). 
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Diriwayatkan, bahwa ketika malaikat Jibril berkata kepada Maryam, 

3 C Ss “Gi Ni JB “Allah berfirman (dengan perantaraan . 

Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya ',” 

er “ic . Lb JBS JG “Jibril berkata: “Demikianlah ' Tuhanmu 

berfirman: “Hal itu adalah mudah bagiKu'”"? Lalu malaikat Jibril meniup 

di saku baju Maryam dan di celah lengan bajunya. Penafsiran ini disampaikan 

oleh Ibnu Juraij. Sedangkan Ibnu Abbas menafsirkan: Malaikat Jibril 

memasukkan celah lengan baju panjang Maryam yang cukup lebar (rud'3) 

dengan jarinya, lalu ditiupkanlah ke dalam celah lengan baju tersebut, dan 

seketika itu juga Maryam telah mengandung bayi Isa. 

Dan adajuga penafsiran lainnya dari Ibnu Abbas yang insya Allah akan 

kami uraikan dan jelaskan seluruhnya pada tafsir surah Maryam. 

Beberapa ulama lain mengatakan bahwa tiupan malaikat Jibril di arahkan 

ke dalam rahim Maryam, barulah setelah itu bayi Isa tumbuh secara berangsur- 

angsur. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Tidak mungkin penciptaan 

Nabi Isa melalui tiupan yang dilakukan oleh malaikat Jibril, karenajika begitu 

Nabi Isa akan terlahir separuh manusia dan separuh lagi malaikat. 

Sesungguhnya ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam dan menetapkan 

keputusan untuk anak cucunya nanti, Allah SWT akan -menciptakan 

keturunannya yang diambil dari kedua belah pihak, maksudnya sebagiannya 

berasal dari rusuk bapaknya dan sebagiannya lagi berasal dari rahim ibunya, 

apabila kedua air ini bersatu maka akan terciptalah seorang anak manusia. 

Namun khusus untuk Maryam, Allah SWT telah memberikan kedua air 

tersebut di tubuhnya, sebagian ada di rusuknya dan sebagian yang lain ada di 

rahimnya. Lalu tugas malaikat Jibril adalah hanya meniupkan untuk mengangkat 

syahwat Maryam, karena seorang wanita yang belum terangkat syahwatnya 

tidak mungkin akan terjadi kehamilan. Setelah terangkat syahwat Maryam 

432 (Os. Maryam (19J: 21). 

233 Lihatlah: kitab Mukhtar Ash-Shihah (hal.240). 
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dengan tiupan malaikat Jibril, barulah air yang ada di rusuknya mengalir ke 

dalam.rahimnya dan bercampur dengan air yang sudah berada disana. Dan 

setelah itu barulah bayi Isa mulai tumbuh. 

Kedua: Firman Allah SWT, 53 Sa “yag LSI ra 33 IS) 

“Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, Maka Allah Hanya 

cukup Berkata kepadanya: “Jadilah”, lalu jadilah ia.” Maksudnya: 

Apabila Allah berkehendak untuk menciptakan seorang makhluk lainnya, maka 

cukuplah hanya dengan mengatakan S . maka terciptalah ia. Makna ini secara 

lengkap telah kami uraikan pada tafsir surah Al Bagarah yang lalu. 

Firman Allah SWT: 

5 #3 YO IE5 Roh “en 2 

Ti one Kia Bf Jai 
Kate II yah Gb aa AP Oa adl 

pp Us Dpt La Ke AT oip Gal pb LA 
@ ii BKI TU IU ana 

“Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, hikmah, Taurat 

“Na —. 

E 

dan Injil. Dan (sebagai) Rasul kepada bani Israil (yang berkata 

kepada mereka): “Sesungguhnya aku telah datang kepadamu 

dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, (yaitu) 

aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, Kemudian 

aku meniupnya, maka.ia menjadi seekor burung dengan seizin 

Allah: dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya 

dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang 

mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang 
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kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda 

(kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh 

beriman?.” (Os. Aali Imraan (3): 48-49) 

Untuk ayat ini, terdapat enam pembahasan: 

Pertama: Firman Allah SWT, 255315 Kado an Ta 

JL “Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, hiksah 

Taurat dan Injil.” Ibnu Juraij menafsirkan bahwa makna dari kata II | 

pada ayat ini adalah menulis, maksudnya mengajarkan bagaimana caranya 

menulis dan merangkai kata dalam tulisan. 

Sedangkan ulama lain ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah 

Al Kitab yang diturunkan selain Kitab Taurat ataupun Kitab Injil, yang diajarkan 

oleh Allah kepada Nabi Isa AS. 

Kedua: Firman Allah SWT, 3G 4222 35 Jl Jaga gg JI V5 
3 ya “Dan (sebagai) Rasul kepada bani Israil (yang berkata kepada 

mereka), “Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa 

sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu.” Maksud dari kata Yy 3 pada 

ayat ini adalah: "Kami mengangkatmu sebagai Rasul untuk bani Israel”, atau 

bisa juga: “Kamu adalah Rasul untuk bani Israel yang mengatakan kepada 

mereka..” 

Dan beberapa ulama lainnya ada pula yang berpendapat bahwa kata 

Y 23 ini adalah sambungan dari kata (4.3 yang disebutkan pada beberapa 

ayat sebelum ini. 

Menurut ayat ini, Nabi Isa AS diutus untuk bani Israel, seperti 

halnya Nabi Musa yang diutus sebelumnya. Sebuah hadits yang cukup 

panjang yang diriwayatkan oleh Abu Dzar sedikit menyinggung hal ini, 

yaitu pada sabda Rasulullah SAW: “..Nabi pertama yang diutus untuk 

bani Israel adalah Nabi Musa, sedangkan Nabi terakhir yang diutus 
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untuk mereka adalah Nabi Isa.” . 

Ketiga: Firman Allah SWT, alat AL adal 2 Ja 
& osb ab 3 A3 pen “Yaitu) aku membuat Da kamu dari tanah 

berbentuk burung: Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor 

burung dengan seizin Allah.” Sebenarnya kata sat bermakna menciptakan, 
namunpada ayat ini maknanya adalah membuat dan membentuk. 

Untuk kata AS Al A'raj dan Abu Ja'far membacanya dengan 

menggunakan fasydid, maksudnya — 435 sedangkan ulama lainnya tetap 

menggunakan hamzah. Dan kata jai dapat digunakan dalam bentuk 

mudkzakkar, sebagaimana ia juga dapat digunakan dalam bentuk mu 'annats. 

Dan kata ini sama maknanya dengan kata li, seperti halnya 

dengan As. | ' 

Wahab mengatakan bahwa burung yang terbuat dari tanah itu hanya 

dapat terbang ketika orang-orang disana masih melihat ke arahnya, namun 

apabila orang-orang itu sudah tidak memperhatikannya maka ia akan terj jatuh 

dan langsung mati. Karena kehidupannya hanya untuk membuktikan mukjizat 

Nabi Isa saja, dan juga untuk membedakan antara mukjizat dengan penciptaan 

Allah yang sebenarnya. 

Diriwayatkan bahwa yang dihidupkan kala itu adalah seekor kelelawar, 

karena kelelawar adalah jenis burung yang paling sempurna penciptaannya. 

Dan dipilihnya kelelawar sebagai burung yang dihidupkan adalah agar lebih 

cepat diakui kemukji izatannya, karena kelelawar itu memiliki payudara, gigi, 

dan telinga yang tajam. Bahkan kelelawar dari jenis betina pun berhaidh seperti 

434 Hadits ini telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu yang diriwayatkan oleh 

Ibnu Sa'ad dalam kitab Ath-Thabagaat (1/23). 

45 Bacaan ini disebutkan oleh Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (2/466), 

dan bacaan ini termasuk giraah sab 'ah yang mutawatir, sebagaimana yang dituliskan 

dalam kitab Tagriib An-Nasyr (hal.34). 
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manusia, dan juga dapat melahirkan. 

Dan diriwayatkan pula, sesungguhnya yang dipilih oleh bani Israel untuk 

dihidupkan adalah seekor kelelawar, karena kelelawar adalah hewan yang 

paling menakjubkan dari hewan-hewan yang lainnya. Diantara hal-hal yang 

menakjubkan yang dimiliki oleh kelelawar adalah: mereka memiliki daging, 

memiliki darah, dapat terbang walaupun tidak memiliki bulu, juga dapat 

melahirkan seperti hewan darat dan tidak bertelur seperti jenis burung lainnya. 

Kelelawar juga memiliki kantung kelenjar yang dapat mengeluarkan susu, 

dan kelelawar itu tidak dapat melihat di teriknya siang atau di gelapnya malam, 

mereka hanya dapat melihat dua saat saja, yaitu satu saat ketika terbenamnya 

matahari dan satu saat lagi ketika fajar menyingsing, yaitu sebelum langit 

berwarna merah. Kelelawar juga dapat tertawa seperti halnya manusia, dan 

kaum betina dari jenis mereka juga berhaidh seperti kaum wanita pada jenis 

manusia. 

Dan diriwayatkan bahwa permintaan mereka itu sebenarnya untuk 

mempersulit, mereka berkata: “Perlihatkan kepada kami bahwa engkau dapat 

menciptakan seekor kelelawar, tiupkanlah ruh ke dalam hewan tersebut, 

apabila yang kamu katakan itu memang benar adanya.” Lalu Nabi Isa 

mengambil seonggok tanah untuk dibentuk agar mirip dengan seekor kelelawar. 

Setelah selesai, kemudian beliau meniup onggokan tanah yang sudah mirip 

dengan kelelawar itu, lalu setelah kelelawar itu ditiup oleh Nabi Isa, ia pun 

terbang di awang-awang. Ketika kelelawar itu masih berupa seonggok tanah, 

yang meniupkannya memang Nabi Isa, namun yang menciptakan dan 

memberikan ruh kepada kelelawar itu adalah Allah SWT, sebagaimana ketika 

malaikat Jibril meniup calon manusia baru, sebenarnya yang menciptakan dan 

memberikan ruhnya adalah Allah SWT. 

-.. .. "0 t 

Keempat: Firman Allah SWT, “e 3N13 IL 5 j1, “Dan aku 
menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang 
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berpenyakit sopak.” Walaupun kata :- £..Sji memiliki persamaan makna 

dengan kata PPA namun kedua kata ini sedikit memiliki pengkhususan. 

Kata “——ah biasanya dilekatkan kepada seluruh orang buta, entah 

kebutaannya itu telah dirasakan sejak mereka lahir, atau juga karena penyakit 

tertentu yang menyebabkannya tidak dapat melihat lagi. Sedangkan kata 

Am Yi khusus disebutkan untuk orang-orang yang buta semenjak mereka 

dilahirkan. 

Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, dan diikuti pula oleh Abu 

Ubaidah, ia mengatakan: 11 Z.jf adalah sebutan untuk orang yang buta 

semenjak lahir. Dan ditambahkan pula oleh Ibnu Faris: Ae Yi adalah 

kebutaan yang dirasakan oleh seseorang semenjak ia dilahirkan, namun kata 

ini juga terkadang digunakan pada seseorang yang dapat melihat walau hanya 

sesaat setelah ia dilahirkan. 

Mujahid berpendapat”, “11. Yf adalah orang yang melihat pada 

siang hari namun ia buta pada malam harinya.” Dan Ikrimah juga 

berpendapat", “.- £., yjadalah orang yang kabur penglihatannya.” Namun 

secara bahasa kata ini bermakna kebutaan. Kata ini berasal dari: L—4#445 — 

YaS —i—x54— 4S artinya adalah aku menjadikannya buta. 

Sedang untuk kata ph, maknanya adalah penyakit kusta. 

Penyakit ini adalah salah satu bentuk penyakit yang sudah sangat dikenal, 

yaitu penyakit yang menyerang kulit hingga sekujur tubuh tampak berwarna 

putih yang tidak alami. Bentuk tunggal kata ini adalah :» TN sedangkan 

bentuk jamaknya adalah ? 2173. 

Adapun penyebutan kedua kata ini secara khusus karena kedua kata 

ini termasuk penyakit. Dan kekaguman yang mendominasi pada zaman Nabi 

436 Lihat Kitab Majaz Al Our 'an (1/93). 

“57 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami' Al Bayaan (31191), 
dan juga oleh Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (2/46). 

138 Ybid. 
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Isa adalah ilmu kedokteran dan penyembuhan. Maka yang diperlihatkan oleh 

Allah SWT kepada mereka adalah yang berkaitan dengan hal itu. 

Kelima: Firman Allah SWT, &1 osk Ka! 5 “Dan aku 

menghidupkan orang mati dengan seizin Allah.” Diriwayatkan, bahwa 

yang pernah dihidupkan oleh Nabi Isa AS itu ada empat orang, yang pertama 

adalah: Al Adzir, seorang sahabat Nabi Isa. Yang kedua adalah: Anak laki- 

laki dari seorang bapak yang sudah renta. Yang ketiga adalah: Anak perempuan 

dari Al Asyir. Dan yang keempat adalah: Sam bin Nuh (salah satu anak dari 

Nabi Nuh AS). Wallahu a'lam. 

Adapun Al Adzir, dihidupkannya hanya beberapa hari setelah ia wafat. 

Nabi Isa berdoa untuknya, lalu ia pun bangkit kembali atas seizin Allah. Dan 

setelah hidup kembali, Al Adzir menjadi seorang yang gemuk dan lebih sering 

berkelana menikmati hidupnya, serta beranak pinak. 

Sedang anak laki-laki dari seorang bapak yang sudah renta, pada saat 

dihidupkan ia tengah berada dalam keranda mayatnya, diusung oleh orang- 

orang disana untuk dimakamkan. Nabi Isa pun berdoa untuknya, lalu anak 

laki-laki itu pun bangkit kembali atas seizin Allah dari kerandanya. Setelah 

terbangun, ia langsung mengenakan pakaiannya dan mengangkat keranda yang 

membawanya tadi diatas pundaknya, dan kembali ke keluarganya. 

Dan untuk anak perempuan Al Asyir, waktu itu Nabi Isa sengaja 

berkunjung ke rumah Al Asyir yang baru saja ditinggal wafat oleh anaknya, 

Nabi Isa berdoa untuknya, dan anak perempuan itu pun hidup kembali atas 

seizin Allah. Namun setelah kaumnya melihat hal itu, mereka berkata, “Engkau 

hanya dapat menghidupkan orang-orang yang baru wafat, mungkin sajamereka 

itu memang belum benar-benar mati, mereka hanya mati suri saja. Cobalah 

tunjukkan kepada kami dan buktikan bahwa engkau dapat menghidupkan 

Sam bin Nuh.” Lalu Nabi Isa berkata kepada mereka, “Tunjukkan kepadaku 

dimanakah kubur Sam bin Nuh berada.” 
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Kemudian secara bersama-sama mereka berangkat menuju makam 

Sam bin Nuh, lalu sesampainya mereka disana Nabi Isa segera memanjatkan 

doa kepada Allah agar membangkitkannya kembali. Setelah selesai berdoa, 

keluarlah Sam bin Nuh dari kuburnya dengan rambut yang putih (dipenuhi 

dengan uban), latu Nabi Isa bertanya kepada Sam, “Mengapa rambutmu 

menjadi putih? padahal pada zamanmu belum ada orang yang berambut putih.” 

Lalu Sam menjawab, “Wahai ruh Allah (sapaan Nabi Isa), ketika engkau 

berdoa tadi, aku mendengar sebuah sumber suara yang mengatakan, 

“Penuhilah panggilan ruh Allah. Aku mengira bahwa sangkakala tanda 

hari kiamat telah ditiupkan, karena aku terlalu takut akan hal itu maka 

memutihlah rambutku.” Kemudian Nabi Isa bertanya mengenai pencabutan 

nyawanya dahulu, lalu Sam menjawab, “Wahai ruh Allah, rasa sakit pencabutan 

itu masih terasa dalam kerongkonganku hingga sekarang.” (padahal Sam bin 

Nuh telah wafat sudah lebih dari empat ribu tahun lamanya) Kemudian Sam 

pun berkata kepada orang-orang yang ikut bersama Nabi Isa saat itu, “Wahai 

kalian semua, percayalah kepada orang ini, karena ia adalah seorang Nabi.” 

Lalu beberapa orang dari mereka segera menyatakan keimanan mereka, namun 

sebagian lainnya tetap pada kekufuran mereka dan menentangnya, mereka 

berkata, “Itu hanyalah sihir belaka.” 

Diberitakan pula dari riwayat Ismail bin Ayasy, ia berkata bahwa aku 

pernah diberitahukan oleh Muhammad bin Thalhah, dari seorang laki-laki, ia 

berkata, “Ketika Isa bin Maryam hendak menghidupkan orang yang telah 

mati, ia selalu mengerjakan shalat dua rakaat terlebih dahulu, pada rakaat 

pertama ia membaca surah Al Mulk, dan pada rakaat kedua ia membaca 

surah As-Sajadah”?. Setelah selesai dari shalatnya, Nabi Isa bertahmid 

kepada Allah dan membaca puji-pujian, kemudian beliau berdoa dengan tujuh 

asma Allah, yaitu: “Yaa Gadiim, yaa Khafiy, yaa Daa 'im, yaa Fard, yaa 

“3 Bagaimana mungkin? Kedua surah itu jelas termasuk surah-surah yang ada 

dalam Al Our'an, dan Al Our'an belum diturunkan pada zaman itu. 
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Witr yaa Ahad, yaa Shamad,” Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihagi, namun 
ja mengomentari bahwa isnad hadits ini lemah. 

Keenam: FimanAllah SWT, pa d DS C3 ask Lay 3 Kah 

ati 3 ol SI 1 3 d Ol “Dan aku kabarkan kepadamu apa 

San "kami makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran 

kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.” Sebenarnya 

ini adalah pembuktian lain dari kenabian Isa AS, dimana ummatnya belum 

mempercayai atas mukjizat yang telah ditunjukkan kepada mereka. 

Maksudnya, setelah diperlihatkan di hadapan mereka bahwa Nabi Isa dapat 

menghidupkan orang yang sudah mati sebagai mukjizatnya, bukannya mereka 

segera beriman mereka justru meminta mukjizat lainnya, mereka berkata, 

“Beritahukan kepada kami apa yang kami makan di rumah kami masing- 

masing, dan makanan apa yang kami simpan untuk esok hari?” Kemudian 

Nabi Isa pun memberitahukan mereka satu persatu, beliau berkata, “Wahai 

fulan, kamu makan ini dan itu, dan yang engkau simpan adalah itu, dan wahai 

fulanah, kamu makan itu dan ini, dan yang engkau simpan adalah ini.. dan 

begitu seterusnya.” Inilah makna dari kata Ke pada ayat diatas. 

Untuk kata 5 35 , ada beberapa ulama yang membacanya 

2) Pi (menggunakan huruf dzaal dan menghilangkan tasydid), mereka 

adalah Mujahid, Az-Zuhri, dan As-Sakhtiyani?. 

Sa'id bin Jubair dan ulama lainnya menafsirkan: “Pada waktu itu Nabi 

Isa memberitahukan kepada anak-anak kecil di sekolah mereka tentang apa 

“00 Ini adalah bacaan Mujahid, Az-Zuhri, Ayub As-Sakhtiyani, dan Abu Sammal. 

Sedangkan bacaan yang dibaca oleh Abu Syu'aib As-Susi adalah o'3 Pi— 

(menggunakan huruf dzal dan huruf daal secara bersamaan tanpa diidghamkan). 

Namun kedua bacaan ini tidak termasuk giraah sab'ah yang mutawatir. Lihat 

kitab Al Bahr Al Muhith (2/467) 
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yang mereka simpan di rumah mereka masing-masing, hingga akhirnya orang 

tua mereka melarang mereka untuk belajar kepada Nabi Isa. Dan Oatadah 

menafsirkan: Pada waktu itu Nabi Isa memberitahukan kepada ummatnya 

mengenai makanan apa saja yang mereka makan, dan makanan apa saja 

yang mereka simpan secara sembunyi-sembunyi. 

Firman Allah SWT: 

SA gai Ja anal Th Sa Sa Teka 
gan 38 . ae UE Kan Buy 

Oi, & Sa S3 ae ey 

@atad Tere Sea PAN 5 ol 

“Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang 

sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah 

diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa 

suatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah 

kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah, Tuhanku 

dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.” 

(Os. Aali Imraan (3): 50-51) 

- Untuk keduaayat ini, hanya terdapat satu pembahasan saja, yaitu: 

FirmanAllah SWT, 

Es -—, 5 — 6 -- -.- 8 Sat, 
Keae G Ali Gan Ha Ta Y3 BAN Le Sea La Ll Wong 

“Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang 

sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah 

diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa 
7 2 . “.... 

Suatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu.” Kata &XiLax di awal ayat ini 
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tersambung dengan kata 'y | 33 yang terdapat pada ayat sebelumnya. Ada 

pula yang berpendapat bahwa ada kata yang tidak disebutkan sebelumnya, 

yaitu — an) (dan aku datang kepadamu) sebelum Wa Begitu juga 

dengan kata setelahnya, yaitu kata “ata , maksudnya: “Aku datang kepadamu 

untuk menghalalkan sebagian...” 

Sedangkan maksud dari yang diharamkan pada ayat ini adalah 

makanan, maksudnya: “Makanan yang sebelumnya diharamkan bagimu.” Dan 

ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah: “Sesungguhnya yang 

dihalalkan oleh Nabi Isa untuk mereka adalah yang tidak ditetapkan di dalam 

kitab Taurat,” misalnya memakan lemak, atau juga memakan hewan yang 

memiliki kuku. Dan ada juga yang berpendapat bahwa yang dihalalkan bagi 

mereka adalah sesuatu yang diharamkan oleh para ulama mereka, yang 

sebenarnya hal itu tidak diharamkan di dalam Kitab mereka. 

Abu Ubaidah mengatakan"! bahwa bisa jadi maksud dari kata "aa: 

(sebagian) pada ayat ini adalah keseluruhannya, maksudnya: Menghalalkan 

seluruh makanan yang sebelumnya diharamkan. 

Namun tentu saja para ulama dan para ahli bahasa tidak menerima 

pendapat ini, karena ungkapan “sebagian” atau “beberapa” tidak dapat berarti 

“semua” atau “seluruh” pada ayat ini, karena Nabi Isa memang hanya 

menghalalkan sebagian yang diharamkan oleh ajaran Nabi Musa, seperti 

misalnya memakan lemak, atau yang lainnya. Namun Nabi Isa tidak 

menghalalkan sama sekali segala sesuatu yang berkaitan dengan pembunuhan, 

pencurian, ataupun perbuatan buruk lainnya. 

Dalil untuk hal ini adalah sebuah riwayat dari Oatadah, ia berkata'?, 

“Ajaran yang dibawa Nabi Isa lebih lembut dari ajaran yang dibawa oleh 

Nabi Musa, karena ajaran Musa telah mengharamkan bagi mereka memakan 

“41 Lihat kitab Majaaz Al Our 'an (1/94). 

“42 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (3/196). 



daging unta dan lemak, lalu ketika Isa-datang, sebagian hal itu diperbolehkan 

dalam ajarannya.” 

Untuk kata o, An-Nakha'i membacanya o- , yang artinya 

“Hukumnya menjadi haram”. Namun banyak juga kata-kata yang seperti ini 

dalam bahasa Arab, contohnya kata #7—$ dengankata $$. 

Dan terkadang dalam bahasa Arab, kata yang bermakna keseluruhan 

dapat diwakili hanya dengan sebagian dari kata itu saja, yaitu apabila ada 

kata lain yang menandakan hal itu. Misalnya yang terjadi pada ayat ini, dalam 

firman-Nya: AA ya 3 $ 223 “Dan aku datang kepadamu dengan 
membawa suatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu.” Bentuk tunggal yang 

digunakan pada kata 356, maksudnya adalah bentuk jamak, karena kedua 

kata tersebut sama-sama menunjukkan kebenaran ajarannya. 

Firman Allah SWT: 

Aga T Pa - £ 5». L 0 IA 3 » , - g £ nga BA JI Coki Ga JB STT HL ie GUS DA 

Da Oh MA AL Et SI stm 33 hai 
“Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israel) 

berkatalah dia: “Siapakah yang akan menjadi penolong- 

penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?” Para hawariyyin 

(sahabat-sahabat setia) menjawab: “Kami lah penolong-penolong 

(agama) Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah 

bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah 

diri.” (Os. Aali Imraan (3): 52) 

Untuk ayat ini, terdapat dua pembahasan: 

Pertama: Firman Allah SWT, &: J6 ME ETN Yaa CU 

TJ! GS Masi “Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani 
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Israel) berkatalah dia: “Siapakah yang akan menjadi penolong- 

penolongku untuk (menegakkan agama) Allah? ',” Maksud dari dhamir 

«2 pada kata « 3 adalah bani Israel. Dan kata 2 (yang arti sebenarnya 

adalah merasakan) maksudnya adalah na atau mengetahui. 

Pendapat itu disampaikan oleh Az-Zujaj, yang, didukung juga oleh Abu 

Ubaidah, Abu Ubaidah menambahkan: Makna ya adalah mengetahui, dan 

makna awalnya adalah merasakan keberadaan sesuatu dengan inderanya. . 

Dankata Adi ini memang memiliki beberapa arti, diantaranya adalah 

si yang maknanya seperti makna diatas, aan Mengetahui sesuatu, dalam 

firman Allah SWT yang lain disebutkan, z5 Ga ea 53 Ja “Adakah kamu 

mengenal seorangpun dari mereka?” Dan kata si juga dapat 

bermakna ' embunih seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, 

m3 MA 5 BJ “Ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya.”" 

Dan makna ini juga disebutkan dalam hadits yang mengisahkan tentang 

belalang, yaitu, 33! an) “Ketika mereka dibunuh oleh hawa dingin.” 

Adapun maksud dari kata ai pada ayat ini adalah kekufuran, 

maksudnya kafir terhadap Allah SWT. Dan ada pula yang berpendapat 

maknanya adalah kalimat kufur, maksudnya: “Ketika Nabi Isa mendengar 

kalimat kufur dari bani Israel..” 

Lalu Al Farra melanjutkan: Ketika diketahui kekufuran mereka, dan 

juga niat mereka untuk membunuh Nabi Isa, lalu Nabi Isapun berkata kepada 
- 

para sahabatnya, &l Ji & ea “Siapakah yang akan menjadi 

penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?” maknanya: 

Nabi Isa meminta pertolongan kepada para sahabatnya itu untuk membantunya. 

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh As-Suddi, Ats-Tsauri, 

dan para ulama lainnya, bahwa makna kata dl pada ayat ini adalah & 

433 (Os. Maryam (19): 98). 

444 (Os. Aali “Imraan (3): 152). 

4$S Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Al Atsir dalam kitab An-Nihayah (1/385). 
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(bersama), maksudnya: Siapakah yang mau menjadi penolongku bersama 

dengan Allah. Makna seperti ini juga terdapat pada firman Allah SWT, 

Sal dl at hk Y5 “Dan jangan kamu makan harta mereka 

bersama hartamu.”“$ Wallahu a'lam. 

Lain lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh Al Hasan, ia berkata, 

“Maknanya adalah “Siapakah yang ingin menjadi penolongku untuk 

menegakkan ajaran Allah?” karena disini Nabi Isa sedang mengajak mereka 

kejalan Allah.” 7 Dan ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah: 

“Siapakah yang ingin menggabungkan pertolongannya kepada pertolongan 

Allah? 

Kedua makna terakhir ini adalah makna yang paling baik, karena kata 

dl tetap sesuai dengan makna sebenarnya. 

Al Hasan dan Mujahid menafsirkan bahwa Nabi Isa meminta 

pertolongan kepada para sahabatnya agar mereka melindunginya dari kaumnya 

sendiri dan menegakkan dakwah yang beliau bawa. Ini adalah sunnatullah 

untuk para Nabi dan para wali-Nya, seperti yang terjadi pada kisah Nabi 

Luth, just 23 Jl G3: 3 15 S Jd Si “Seandainya aku mempunyai 

kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada 

keluarga yang kuat (tentu aku lakukan).”“8 Maksudnya adalah: Meminta 

bantuan kepada keluarga dan para sahabat yang dapat menolongnya. 

Kedua: Firman Allah SWT, 44 tai: adi kasi 32 Sa ii AG 

Soal BL I45ty “Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) 

menjawab: “Kami lah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman 

kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang- 
2.) 39 orang yang berserah diri”. 

“46 (Os. An-Nisaa' (4J: 2). 

“47 Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (2/471). 

488 (Os. Huud (11J: 80). 
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Al Kalbi dan Abu Rawag mengatakan bahwa Al Hawariyyun adalah 

para sahabat Nabi Isa AS, jumlah mereka pada saat itu sekitar dua belas 

orang laki-laki. : ' 

Para ulama berlainan pendapat mengenai alasan penamaan mereka 

dengan sebutan 4! Hawariyyun (yang makna asalnya adalah putih). Ibnu 

Abbas berpendapat: “Mereka disebut demikian karena baju mereka yang 

berwarna putih,“ dan profesi mereka adalah para pemburu.” Pendapat ini 

juga didukung oleh Ibnu Abi Najih dan Ibnu Artaah, ia berkata, “Mereka 

adalah orang-orang yang senang mengenakan pakaian putih, oleh karena itu 

mereka disebut dengan Al Hawariyyun karena putihnya pakaian mereka 
itu.”4s0 . 

Atha mengatakan bahwa Maryam membebani Isa untuk belajar dan 

melakukan bermacam-macam pekerjaan, dan pendidikan terakhir untuk Nabi 

Isa dari siti Maryam adalah dengan menyerahkannya kepada orang-orang Al 

Hawariyyun, agar ia dapat belajar dari mereka yang berprofesi sebagai orang- 

orang yang memutihkan atau mewarnai pakaian dengan cara mencelupkannya 

kedalam air. Lalu suatu ketika guru Nabi Isa ingin mengadakan perjalanan ke 

suatu tempat, ia berkata kepada Nabi Isa, “Di tempatku itu ada pakaian yang 

sangat banyak dengan warna yang bermacam-macam. Dan aku telah 

mengajarkanmu cara mewarnai pakaian dengan cara mencelupkannya, maka 

celupkanlah dan warnailah pakaian itu. 

Namun yang dilakukan Nabi Isa adalah, memasak sebutir sepuhan saja 

dan memasukkan seluruh baju yang ada disana ke dalamnya. Lalu ia berkata 

kepada baju-baju itu, “Jadilah seperti yang aku inginkan, atas seizin Allah.” 

Setelah guru dari kaum Al Hawariyyun itu tiba dari perjalanannya, ia 

segera memeriksa hasil pekerjaan Nabi Isa. Maka ketika ia melihat seluruh 

pakaian itu berada dalam satu tempat ia berkata kepada Nabi Isa, “Engkau 

449 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/138). 

450 4rsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (3/138). 
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telah gagal melakukannya.' Setelah ia berkata seperti itu Nabi Isa segera 

mengeluarkan baju-baju itu satu persatu, ada yang berwarna merah, ada yang 

berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, dan warna-warna lainnya yang 

sesuai dengan tulisan warna yang harus diberikan pada baju-baju tersebut. 

Maka terkejutlah guru tersebut, dan ia langsung meyakini bahwa hal itu 

adalah mukjizat dari Allah. Ia segera memanggil teman-temannya dari kaum 

Al Hawariyyun yang lain, dan memberitahukan hal tersebut. Kemudian 

berimanlah mereka semuanya kepada Isa. Mereka itu lah orang-orang Al 

Hawariyyun. 

Diriwayatkan dari Gatadah dan Adh-Dhahhak, mereka dinamakan 

dengan Al Hawariyyun karena mereka adalah orang-orang terdekat dengan 

para Nabi,8! maksudnya karena kebersihan hati mereka dan kesucian 

keimanan mereka kepada para Nabi. | 

Dan diriwayatkan juga, bahwa diantara orang-orang Al Hawariyyun 

ada seorang penguasa, dimana pada suatu ketika penguasa tersebut membuat 

makanan untuk dipersembahkan kepada rakyat jelata. Setelah selesai 

membuatnya, lalu ia memanggil rakyatnya untuk makan bersamanya. Tatkala 

sedang menikmati hidangan tersebut, penguasa tadi melihat Nabi Isa yang 

sedang asyik dengan makanannya, namun makanan yang ada di piring Nabi 

Isa tidak pernah berkurang walaupun Isa terus memakannya. Penguasa itu 

pun menghampiri Nabi Isa dan berkata, “Siapakah anda?” Nabi Isa menjawab, 

“Akuadalah Isa bin Maryam.” Lalu tersentaklah penguasa tersebut mendengar 

nama Isa, dan ia berkata, “Aku akan meninggalkan seluruh kekuasaanku ini 

untuk mengikutimu.? Dan orang-orang yang biasa bersama penguasa itu pun 

ikut serta dengannya. Mereka itu lah 4! Hawariyyun. Riwayat ini disampaikan 

oleh Ibnu “Aun. 

Menurut bahasa, kata 4! Hawariyyun sendiri berasal dari 3-1, yang 

“5! Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/138). 
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maknanya adalah yang putih, dan jika kata ini dilekatkan pada pakaian maka. 

artinya pakaian itu berwarna putih”. tp 

Mengenai kata ini, sebuah hadits yang diriwayatkan dari ullah SAW 

menyebutkan, 

30 .... .. PPA 3 3 £ 

AI IP 9 

“setiap Nabi memiliki penolong, dan penolong-ku adalah Zubair. 

Firman Allah SWT: 

C8». . 2 2 2 2. 20 Em, Ta - 

@ IA R5 Ya AS EP Va aka C5 

“Ya Tuhan kami, kami telah beriman pada apa yang telah Engkau 

turunkan dan telah kami ikuti rasul, karena itu masukkanlah kami 

ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang 

keesaan Allah). (Os. Aali Imraan (3): 53) 

Untuk ayat ini, hanya terdapat satu pembahasan saja, yaitu: 

Ibnu Abbas menafsirkan: Ada kata yang tidak disebutkan sebelum firman 

Allah SWT, xi: & Ya Tuhan kami, kami telah beriman..” yaitu kata 

Os (mereka mengatakan), perkiraan yang seharusnya adalah, “Mereka 

mengatakan: “Ya Tuhan kami, kami telah beriman..”” . HIsi Uu“. Padaapa 

yang telah Engkau turunkan..” maksudnya: “Pada Kitab yang telah Engkau 

turunkan, dan pada hikmah yang telah Engkau perlihatkan. 4,231 Gx “Dan 

42 Lihat kitab Ash-shihaah (materi y»”). Makna ini juga disebutkan oleh Ibnu 

Athiyah dalam tafsirnya (3/138). 

53 Hadits ini diriwayatkan oleh para imam hadits, diantaranya adalah imam Ahmad 

dalam Musnadnya (3/338), dan juga imam Bukhari dan imam Muslim pada 

pembahasan tentang Keutamaan para sahabat, bab: Keutamaan Thalhah dan Zubair, 

dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (1/45). Lihat kitab Al Jaami "Al Kabiir (3! 

890). 
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telah kami ikuti rasul..” maksudnya: “Kami mentaati Isa bin Maryam. 
Senpi - Ka£—is “Karena itu masukkanlah kami ke dalam 

golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah).” 

Maksudnya: “Ummat Nabi Muhammad SAW.” 

Pendapat lain menyebutkan: “Tetapkanlah nama-nama kami bersama 

nama-nama mereka, dan ikut sertakan kami dalam golongan mereka.” Dan 

ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah tulislah kami bersama 

orang-orang yang bersaksi dan mempercayai sepenuhnya pada Nabi yang 

Engkau utus kepada kami. 

Allah SWT berfirman: 

3aa 382 Ti ” 
Dari ir 1 m3 ha Lang 

“Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu 

daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.” 

(Os. Aali Imraan (3): 54) 

Untuk ayat ini, terdapat dua pembahasan: 

Pertama: Firman Allah SWT, 31 523 13,223 “Orang-orang kafir 
itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu.” 

Dhamir muttashil yang melekat pada kata i Lon 3 maksudnya adalah 

orang-orang kafir dari bani Israel, yang telah diketahui kekufuran mereka. 

Sedangkan tipu daya yang dimaksudkan adalah ingin membunuh Nabi Isa. 

Maksudnya setelah Nabi Isa dan ibunya siti Maryam diusir oleh kaumnya 

dari tanah kelahiran mereka, dan setelah beberapa lama kemudian mereka 

kembali bersama 4/ Hawariyyun, dan mengumandangkan dakwah disana, 

orang-orang kafir itu berniat untuk menyerang dan membunuh Nabi Isa. Itulah 

tipu daya mereka. Sedangkan yang dimaksud balasan dari Allah adalah 

memperdayakan orang-orang tersebut tanpa mereka menyadarinya. Penafsiran 

ini disampaikan oleh Al Farra dan ulama lainnya. 
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Dan penafsiran yang disampaikan Ibnu Abbas adalah: Setiap kali 

mereka melakukan kesalahan namun Allah tetap memberikan nikmat-Nya 

kepada mereka. Sedang Az-Zujaj menafsirkan: Tipu daya Allah adalah 

pembalasan atas tipu daya mereka, namun pembalasan ini dinamakan dengan 

perbuatan awal, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT 

(re ts Ha Al “Allah akan (membalas) olok-olokan mereka.” dan juga 

firman Allah SWT, Aa 2 “Dan Allah akan (membalas) tipuan 

mereka.””$ Pembahasan ini telah kami uraikan secara lengkap pada tafsir 

surah Al Bagarah yang lalu. 

Menurut etimologi, kata EA ini artinya adalah menipu dan 

memperdaya. Namun kata Sad juga dapat berarti kaki yang gempal 

(chubby)'$, dan biasanya makna ini ditujukan untuk wanita yang kakinya 

tidak terlalu kurus atau jenjang”. Dan kata adi juga dapat bermakna 

model pakaian, dan ditambahkan dari riwayat Ibnu Faris bahwa pakaian 

tersebut telah diwarnai. 

Diriwayatkan bahwa makna tipu daya Allah yang disebutkan pada 

ayat ini adalah ketika Allah mengangkat Nabi Isa ke sisi-Nya, lalu 

menyerupakan seseorang dengan wajah Nabi Isa. Yaitu tatkala orang-orang 

Yahudi berkumpul dan bersepakat untuk membunuh Nabi Isa, lalu Nabi Isa 

berlari dan masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian diangkat Nabi Isa ke 

atas langit oleh malaikat Jibril. Orang-orang yang mengejar Nabi Isa pun tiba 

di rumah tempat Nabi Isa diangkat, lalu orang yang paling dituakan diantara 

mereka (pemimpin mereka) berkata kepada seseorang yang (diriwayatkan) 

bernama Yahudza, “Masuklah ke dalam rumah tersebut dan bunuhlah ia.” Lalu 

orang itu pun masuk ke dalam rumah, namun ia tidak menemukan Nabi Isa 

disana. Kemudian Allah menyerupakan orang tersebut dengan Nabi Isa, dan 

434 (Os. Al Bagarah (27: 15). 

455 (Os. An-Nisaa' (4J: 142). 

456 Lihat kitab Lisan Al Arab (hal.1114). 

457 Lihat kitab Lisan Al Arab (hal.4248). 
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tatkala ia keluar dari rumah tersebut orang-orang Yahudi yang berada di luar 

rumah melihat Nabi Isa lah yang keluar rumah, maka mereka pun 

menangkapnya, lalu membunuhnya, lalu menyalibnya. Namun setelah orang 

itu telah di salib, mereka berkata, “Wajah orang ini mirip dengan Nabi Isa, 

akan tetapi badannya mirip dengan anggota kita. Apabila orang ini memang 

benar-benar anggota kita, lalu kemanakah Isa? Dan apabila ini memang benar- 

benar Isa, lalu kemanakah anggota kita yang masuk ke dalam rumah tersebut?” 

Lalu mereka pun saling menyalahkan dan saling bunuh satu sama Jain. Inilah 

makna dari firman Allah SWT, 41 4523 1454523 “Orang-orang kafir itu 

membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu.” 

Dan ada juga yang berpendapat lain dengan pendapat ini, insya Allah 

pendapat itu akan kami uraikan kembali pada ayat selanjutnya. 

23 . 1G 

Kedua: Firman Allah SWT, 5! 55 13 Dan Allah sebaik-baik 

pembalas tipu daya.” Kata '£ si adalah bentuk fa 'il (pelaku) dari tashrif 
Se — Si — LH. 

Beberapa ulama memasukkan nama ini dalam nama-nama 

asmaulhusna, karena kata ini juga dapat dimasukkan ke dalam doa, 

misalnya: 4 Sat BSI F5 “Wahai sebaik-baik pembalas tipu 

daya, balaskanlah untukku tipu daya mereka.” Sebagaimana disebutkan 

pula dalam doa Nabi SAW: (J£ Kas Yo d Ka HN “Ya Allah, 

perdayakanlah untukku (musuh-musuh agama-Mu), dan janganlah 

Engkau perdayakan kami.””58 Dan kami juga telah menyebutkan nama 

ini dan membahasnya dalam kitab kami 4l-Asnaa Fii Syarhi Asmaillahil 

Husnaa. 

458 Hadits ini disampaikan oleh Ibnu Al Atsir dalam kitab An-Nihayah (4/349), 

dengan lafazh: y S5 V5 J S9 H1. 
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Firman Allah SWT: 

pa Tm an Wis Gasa Dbpa Gi JG | 
2.375 

kana aga Jl Tpi Sania ISI Ipad Jelas 23 
2 Bika Ka SKA 

Obok aa RS Us KA ash ntmra 

“(Ingatlah), ketika Allah berfirman: “Hai Isa, sesungguhnya Aku 

akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat 

kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang. 

X 

kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas 

orang-orang yang kafir hingga Hari Kiamat. Kemudian hanya 

kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan di antaramu 

tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya”.” 

(Os. Aali Imraan (3): 55) 

Untuk ayat ini, hanya terdapat satu pembahasan saja, yaitu: 

Firman Allah SWT, #45 J) 3153 3 IIA j Sma SE 
kata ai Jj it Saat ani DASI ee Jokes Ini ali Th 
“ (Ingatlah), ketika Allah berfirman: “Hai Isa, sesungguhnya Api akan 

menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu 

kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan 

menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang 

yang kafir hingga Hari Kiamat '.” 

Yang seharusnya dituliskan untuk kata AA adalah: IA, 

namun harakat dhammah yang terdapat pada kata ini dihapuskan karena 

dibacanya terlalu berat. 

Kata ini berposisi sebagai khabar ob sedang kata Siss!33 adalah 

sambungannya, dan begitu pula dengan kalimat, 4,51 cal “Jsix3 Atau bisa 

jugakata 'Jst-3 dituliskan: Jet (menggunakan tanwin) karena memang 

itulah kata awalnya. 
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Beberapa ulama berpendapat, bahwa pada kalimat, 

bayi Sal Lx Sglas harus diberhentikan bacaannya secara sempurna. 
Dan pendapat ini didukung oleh An-Nuhas, ia mengatakan"? bahwa Ini adalah 

pendapat yang sangat baik. Dan jika memang diberhentikan maka makna 

ayat selanjutnya adalah: 4 sa taat Us te3 Dan menjadikan orang-orang 

yang mengikuti kamu” wahai Muhammad, Tyas Lena “Di atas 

orang-orang yang kafir,” dengan memperlihatkan hujjah dan bukti yang ada 

padamu. 

Namun ulama yang lain ada pula yang berpendapat bahwa maksud 

dari kalimat “orang-orang yang mengikuti kamu” pada ayat ini adalah orang- 

orang Al Hawaariyyun'9. Wallahu a'lam. 

Para ahli ilmu Ma'ani (Balaghah), yang diantaranya adalah Adh-Dhahhak 

dan Al Farra mengatakan bahwa kalimat, “Jj Hasi53 ZL354 | dalam ayat 
ini terdapat kata-kata yang dimajukan dan diakhirkan. Dengan adanya huruf 

wauw, sebagai alat penyambung dua kalimat, tidak harus menyebutkan dua 

kalimat itu secara berurutan! Maksudnya, yang seharusnya terlebih dahulu 

459 Lihat kitab J'rab Al Our 'an (1/381). 

“60 Mengenai makna firman ini, ada tiga pendapat dari para ahli tafsir, yaitu: 

1. Maksudnya adalah kaum muslimin dari ummat Nabi Muhammad, karena mereka 
mempercayai kenabian Isa AS. Ini adalah pendapat Oatadah dan Rabi'. 

2. Maksudnya adalah orang-orang Al Hawariyyun, dan maksud orang-orang kafir 

yang disebutkan setelahnya adalah orang-orang Yahudi. Dan ayat ini 
memberitahukan tentang hinanya kaum Yahudi dan hukuman terhadap mereka, 
yaitu dengan menjadikan orang-orang Nasrani berada diatas mereka dalam segala 
hal. Ini adalah pendapat Ibnu Zaid. 

3. Maksudnya adalah orang-orang Al Hawariyyun (juga), karena mereka diangkat 
oleh Allah diatas orang-orang kafir yang disebabkan oleh kepatuhan dan kesalehan 
mereka. Ini adalah pendapat Adh-Dhahhak dan Muhammad bin Aban. 

“61 Para ulama Kufah dan beberapa ulama Bashrah berpendapat bahwa kata-kata 
ini disebutkan secara berurutan. Pendapat ini juga diamini oleh para ulama madzhab 
Syafii. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa alat penyambung untuk kata- 

kata ini gunanya untuk menerangkan kebersamaan, yakni secara bersama-sama. 
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disebutkan adalah “Jkiksi, (Kami mengangkatmu), lalu setelah itu 

i PiLoepa SP Spa (membersihkan kamu dari orang-orang yang 

kafir), barulah setelah itukata .1,5:52 (mematikan kamu), maksudnya, setelah 
Nabi Isa telah diturunkan kembali nanti ke muka bumi. Tagdim dan ta 'khir 

seperti ini juga terdapat pada firman Allah SWT, 

IU Eos BJ oa Ceiek Kab Ip: “Dan sekiranya tidak ada 

suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu, pasti (azab itu) menimpa 

mereka, atau tidak ada ajal yang telah ditentukan.” Maksudnya: kalimat, 

M2 Pay “Atau tidak ada ajal yang telah ditentukan” pada ayat ini 

memang disebutkan di akhir kalimat, namun makna sebenarnya adalah: 

BJ aah 2 del VI ya Sa AS Y5is “Dan sekiranya tidak ada 

suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu, atau tidak ada ajal 

yang telah ditentukan, pasti (azab itu) menimpa mereka.” 

Al Hasan dan Ibnu Juraij berpendapat: Kata ya maknanya 

adalah menggenggammu dan mengangkatmu ke atas langit tanpa kematian, 

seperti ungkapan bh, ce du 23 '» (hutang si fulan telah dibayar) yang 

maknanya adalah: “Aku telah menggenggam uangku. Sedang Wahab bin 

Munabbih menafsirkan: Nabi Isa diwafatkan oleh Allah untuk sementara, 

yaitu selama tiga jam, kemudian setelah itu beliau diangkat ke atas langit. 

Namun pendapat yang terakhir ini tidak dapat diterima, karena begitu 

banyak hadits yang bertentangan dengan pendapat itu, maksudnya mengenai 

turunnya nanti sebelum hari akhir, dan juga mengenai Dajjal yang akan 

dibunuhnya nanti. Semua hal ini telah kami jelaskan dalam kitab At- 

Tadzkirah'?, dan juga dalam kitab ini sebelumnya, dan insya Allah akan 

Dan jumhur ulama berpendapat bahwa kata-kata itu dapat digabungkan, tidak harus 
secara bersama-sama dan tidak juga harus secara berurutan, namun keduanya 
berkaitan satu sama lain. Lihat pendapat para ulama ini secara mendetail dalam 
kitab kami Nazharat Fi Ushul Figh (hal.158). 

“22 (Os. Thaahaa (201:129). 

463 Lihat kitab At-Tadzkirah fii Ahwal Al Mautaa wa Umuur Al Akhirah (hal.773). 
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kamisebutkan dan jelaskan lagi pada pembahasan yang lain.. 

Ibnu Zaid menafsirkan: Makna dari kata £ Aa ? adalah menggenggam 

dan mengangkat dirimu tanpa dimatikan terlebih dahulu. Ibnu Thalhah juga 

menyebutkan penafsiran lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu: Makna 

333 adalah mematikanmu. Dan penalaran an datang da Rabi binAnas, 
ia menafsirkan: Kata yaa » artinya adalah mematikan yang bermakna 

menidurkan. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, 

IU esis ali Ti “Dan dialah yang menidurkan kamu di malam 

hari.”8 Karena tidur itu saudara dari mati, sebagaimana yang terdapat pada 

sabda Rasulullah SAW, ketika beliau ditanya, “Apakah kita juga akan tidur di 

dalam surga nanti?” beliau menjawab, “Tidak, tidur itu saudaranya mati, 

dan di dalam surga tidak ada kematian.” HR. Daraguthni. 

Dan pendapat yang paling benar adalah bahwa Allah SWT mengangkat 

Nabi Isa ke atas langit tanpa dimatikan ataupun ditidurkan, sebagaimana yang 

dikatakan oleh Al Hasan dan Ibnu Zaid. Pendapat ini" juga dipilih oleh Ath- 

Thabari, dan riwayat yang paling shahih adalah dari Ibnu Abbas, dan diamini 

pula oleh Adh-Dhahhak. 

Adh-Dhahhak meriwayatkan: Kisah yang terjadi pada saat itu adalah, 

ketika orang-orang Yahudi itu ingin membunuh Nabi Isa, berkumpul lah 4! 

Hawariyyun, yang berjumlah dua belas orang, di sebuah rumah, lalu Nabi 

Isa juga ikut bergabung bersama mereka dan masuk melalui sebuah jendela 

rumah tersebut. Namun iblis memberitahukan rumah tempat mereka 

berkumpul itu kepada orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi pun segera 

“64 (Os. Al An'aam (61: 60). 

465 HR. Baihagi dari Jabir, dengan lafazh: “Tidur itu saudaranya mati, dan penduduk 
surga tidak akan pernah mati.” Lihat kitab Al Jaami' Al Kabiir (2/756), dan kitab 

Al Jaami'A Ash-Shaghir (No.9325). Al Manawi menambahkan bahwa lafazh yang 
sama juga dituliskan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath. Dan Al Haitsami 
juga ikut mengomentari hadits ini, ia mengatakan bahwa sanad pera hadits ini 
cukup shahih. 

466 Lihat Tafsir Ath-Thabari (3/203-204). 
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mendatangi tempat tersebut dengan membawa empat ribu orang, dan dengan 

mudahnya mereka mengepung rumah tersebut. 

Di dalam rumah, Nabi Isa berkata kepada para sahabatnya, “Adakah 

diantara kalian yang bersedia keluar dari rumah ini walaupun sangat berpotensi 

terbunuh, namun apabila yang bersedia itu ternyata memang terbunuh maka 

ja akan bersama denganku di dalam surga.” Lalu salah satu dari sahabat Nabi 

Isa yang berkumpul di rumah tersebut tunjuk tangan dan berkata, “Aku bersedia 

wahai Nabi Allah.” | 

Kemudian kepada sahabat tersebut diberikan pakaian yang terbuat 

dari bulu domba untuk dikenakannya, lalu ia diberikan tutup kepala yang juga 

terbuat dari bulu domba, lalu ia juga diberikan tongkat yang biasa dipakai 

oleh Nabi Isa, dan didandani sedemikian rupa agar mirip dengan Nabi Isa. 

Setelah semuanya selesai, sahabat tersebut kemudian keluar dari dalam 

rumah, dan orang-orang Yahudi itu segera menangkapnya, setelah itu mereka 

membunuhnya, kemudian setelah sahabat itu wafat mereka menyalibnya. 

Sementara itu, Nabi Isa meninggalkan seluruh kelezatan yang ada di 

dunia dan terbang bersama dengan para malaikat, beliau terbang dengan 

mengenakan bulu-bulu yang diberikan oleh Allah, dan juga diselimuti oleh 

cahaya. 

Abu Bakar bin Abi Syaibah juga menyebutkan riwayat lainnya, dari 

Abu Muawiyah, dari Al A' masy, dari Al Minhal, dari Said bin Jubair, dari Ibnu 

Abbas, ia berkata, “Sebelum Nabi Isa hendak diangkat oleh Allah SWT ke 

atas langit, beliau mengajak para sahabatnya yang berjumlah dua belas orang 

untuk berkumpul di sebuah rumah yang memiliki sumber mata air, lalu Nabi 

Isa berkata kepada mereka, “Sesungguhnya diantara kalian ada yang akan 

berpaling dari ajaranku dan menjadi seorang yang kafir sebanyak dua belas 

kali, padahal ia sebelumnya beriman. 

Kemudian Nabi Isa menawarkan kepada para sahabatnya, “Adakah 

diantara kalian yang bersedia untuk menggantikan tempatku untuk di eksekusi 
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oleh mereka, jika ada yang bersedia niscaya ia akan dinaikkan derajatnya 

sejajar dengan derajatku?' Lalu berdirilah seorang pemuda yang belum lama 

ikut dengan kelompok mereka, dan ia berkata, “Aku bersedia wahai Nabi 

Allah.” Namun Nabi Isa menolaknya, lalu Nabi Isa berkata kepada pemuda 

itu, “Duduklah engkau.” Kemudian Nabi Isa mengulangi penawarannya, dan 

pemuda itu pun berdiri kembali dan berkata, “Aku bersedia wahai Nabi Allah.” 

Namun Nabi Isa masih tetap menolaknya, dan berkata kepada pemuda itu, 

“Duduklah engkau.” Kemudian Nabi Isa kembali mengulangi penawarannya 

dan pemuda itu pun kembali berdiri lagi dan berkata, “Aku bersedia wahai 

Nabi Allah.” Kali ini Nabi Isa menjawab, “Baiklah, engkaulah yang akan 

menggantikan tempatku.? 

Setelah itu pemuda tersebut dirubah oleh Allah SWT hingga mirip dengan 

Nabi Isa. Lalu Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT melalui salah satu jendela 

yang ada di rumah tersebut. Setelah itu datanglah orang-orang Yahudi dan 

menyeret orang yang telah dimiripkan dengan Nabi Isa, lalu membunuh dan 

menyalibnya. Sedangkan sebagian sahabat Isa lainnya setelah kejadian itu 

ada yang berpaling dari ajaran Nabi Isa dan menjadi orang kafir sebanyak 

dua belas kali, padahal mereka sebelumnya beriman. 

Para sahabat itu terpisah menjadi tiga kelompok, kelompok yang 

pertama mengatakan bahwa dahulu, yang bersama kita adalah Allah, namun 

kemudian Ia naik ke atas langit. Mereka itulah yang kemudian disebut dengan 

golongan Ya' gubiyah. Sedang kelompok yang kedua mengatakan bahwa 

dahulu, yang bersama kita adalah anak Allah, namun kemudian Allah 

mengangkatnya ke atas langit. Mereka itulah yang kemudian disebut dengan 

golongan Nasthuriyah. Dan kelompok yang ketiga mengatakan bahwa dahulu, 

yang bersama kita adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, namun kemudian Allah 

mengangkatnya ke atas langit. Mereka itulah yang kemudian disebut dengan 

golongan kaum muslimin. Lalu kedua golongan yang kafir tadi menentang 

golongan yang muslim dan membunuh mereka. Golongan muslim terus 

tersingkir hingga Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW, yang kemudian 
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memerangi orang-orang yang kafir itu. Mengenai hal ini Allah SWT 

berfirman: 

. ts .3. 10 8 Je . . Lo -.. aa. 6.1 2 ».. # 

ajaa Je Iykata aldi Gas Rage a83 Jangan Ii oa nb s5 

Dypb ae 

“Lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan lain kafir, 

Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman 

terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang 

menang.”“57 

Di dalam kitab shahih Muslim disebutkan'8?, sebuah riwayat dari Abu 

Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, 

PES, LAN SKB Ie CI aa MA Id 

yi, “asia Gm gw pda KN ajak . pa Ap 

Se IG JUS II 03) SAN, AAU, AA 

“Demi Allah, sungguh Isa bin Maryam akan diturunkan sebagai hakim 

yang adil, ia akan mematahkan salib, membunuh babi, membebaskan 

upeti dari orang kafir, saat itu galash'” (unta muda dan barang berharga 

lainnya) menjadi tidak berarti dan tidak di cari-cari lagi, permusuhan, 

467 (Os. Ash-Shaff (61): 14). 

468 HR. Muslim pada pembahasan tentang Keimanan, bab: Saat turunnya Nabi Isa 

bin Maryam yang menegakkan keadilan diantara manusia dengan syariat Nabi 

Muhammad SAW (1/136). 

469 Makna sebenarnya dari kata galash adalah hewan betina yang masih kecil. 
Adapun yang dimaksudkan dalam hadits ini adalah banyak hewan dan harta lainnya 
yang tidak lagi diwajibkan untuk dizakati pada saat itu, karena orang-orang sudah 
tidak membutuhkannya lagi. Lihat kitab An-Nihayah (4/100) dan juga kitab Lisan 

Al Arab (hal.3722). 
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kebencian, dan hasud lenyap,- bahkan jika ada seseorang yang 

ditawarkan untuk diberikan uang, ia tidak akan menerima uang 

tersebut.” 

Dan kitab shahih Muslim juga menyebutkan”, bahwa Nabi SAW 

pernah bersabda, 

a MD 0 ac S5 

2 la sn 3 Gt AI aa na Ca A3 aki Si SAN, 

| . "SA 

“ sa 

“Demi Allah, pada suatu saat nanti (setelah diturunkan kembali) Isa bin 

Maryam akan bertalbiyah (seruan dan panggilan untuk berhaji: labbaik 

allahumma labbaik) di Fajjur-Rauha'"”' untuk berhaji, atau berumrah, 

ataupun untuk melaksanakan keduanya (haji dan umrah). 

Namun pada saat Nabi Isa kembali ke muka bumi ini lagi, beliau tidak 

membawa syariat yang baru, atau menasakh syariat Islam yang berlaku pada 

saat itu. Beliau hanya memperbaharui dan menyegarkan ingatan para penganut 

agama Islam terhadap syariat mereka sendiri. Hal ini juga ditunjukkan oleh 

sebuah hadits yang disebutkan dalam kitab Shahih Muslim, yang diriwayatkan 

dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW perah bersabda, 

Sa AU S3 23 CAP SI AS 

“Bagaimana menurut kalian, jika Isa bin Maryam turun di tengah-tengah 

kaliat saat imam kalian berasal dari kalian?” 

470 HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji, bab: Metode talbiyah Nabi SAW 

dan kurbannya (15/2196). 

47 Daerah ini berada di tengah-tengah antara kota Mekkah dan kota Madinah. 

Dahulu daerah ini sempat dilalui oleh Nabi SAW sewaktu akan ke Badar dan ke 

kota Mekkah pada Aamul fath (Pembebasan Mekkah) dan pada saat beliau 

melaksanakan haji. Lihat kitab Mu 'jaam Al Buldan (4/267). 

47 HR. Muslim pada pembahasan tentang Keimanan, bab: Saat turunnya Nabi Isa 
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Mengenai hadits ini, Ibnu Abi Dzi'b pernah bertanya kepada Az-Zulri, 

“Apakah engkau mengetahui siapakah imam kita itu?” Az-Zuhri menjawab, 

“Tidak, beritahukanlah kepadaku.” Ibnu Abi Dzi'b lalu berkata, “Imam kita 

adalah Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW.” (kami telah menambahkan 

sedikit keterangan mengenai bab ini dalam kitab At-Tadzkirah). 

Firman Allah SWT: 

z 
. “ 9 IG SAT G bad GiSs Hah yi pall CG 

esa Men ai Uh 9 Shan » Pa 
. 3 

he IE MS @ Abi bs IS ane iga 

AI Sal ga 

“Adapun orang-orang yang kafir, maka akan Ku-siksa mereka 

dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka 

tidak memperoleh penolong. Adapun orang-orang yang beriman 

dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan 

kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, 

dan Allah tidak menyukai orang-orang yang lalim. Demikianlah 

(kisah “Isa), Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari 

bukti-bukti (kerasulannya) dan (membacakan) Al Our 'an yang 

penuh hikmah.” (Os. Aali Imraan (3): 56-58) 

Untuk ketiga ayat ini, hanya terdapat dua pembahasan saja, yaitu: 

Pertama: Firman Allah SWT, 4 Kai CSe meneh Ips salt UG 
3 2G 3G KTI “Adapun orang-orang yang kafir, maka akan Ku-siksa 

mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat.” Yang 

bin Maryam yang menegakkan keadilan diantara manusia dengan syariat Nabi 

Muhammad SAW (1/136). 
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dimaksud dengan siksa di dunia adalah dengan hukuman mati, hukuman salib, 

hukuman penawanan, dan hukuman upeti. Sedangkan yang dimaksud dengan 

siksa di akhirat adalah dengan azab api neraka”. 

Kedua: Firman Allah SWT, SE F3 33 CI Sa ae 23 WI 

“Demikianlah (kisah “Isa), Kami membacakannya kepada kamu sebagian 

dari bukti-bukti (kerasulannya) dan (membacakan) Al Our 'an yang penuh 

hikmah.” Kata &W5 berada pada posisi marfu', karena ia sebagai 

mubtada ', sedangkan khabarnya adalah kata 3 s3 . Atau bisa juga 

mubtada 'nya tidak disebutkan, perkiraan yang seharusnya adalah menjadi: 

a33 "581 Wallahu a'lam. 

Firman Allah SWT: 

Bi 3 4 2, Pe Pee 

AJE ya ATA G3NG JS AM 5 gua Jia 
3 2m Lu & AT. 0g 8- a Ne 

Dos ia S3 DOK 

“Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti 

(penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian 

Allah berfirman kepadanya: “Jadilah? (seorang manusia), maka 

jadilah dia. (Apa yang telah Kami ceritakan itu), itulah yang benar, 

(yang datang) dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk 

orang-orang yang ragu-ragu.” (Os. Aali Imraan (3): 59-60) 

Untuk kedua ayat ini, juga terpa 6 dua pembahasan saja, yaitu: 

Pertama: Menpan Allah SWT, Pr JS A A1 Ing Lewat Jana 

Uu Ka S ad JG 3 wis Pa» MIS “Sesungguhnya misal Pan Isa 

“3 Begitulah yang disampaikan oleh An-Nuhas dalam kitab Ma'aan Al Our 'an (1/ 

412), dan Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (3/475). 
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di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam 

dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, “Jadilah' (seorang 

manusia), maka jadilah dia.” Bentuk mudhari pada kata £, & seharusnya 

berbentuk madhi, karena bentuk mudhari dapat diucapkan dengan bentuk 

madhi apabila maknanya telah dipahami dan diketahui secara umum. 

Pada ayat ini terdapat dalil akan ketetapan giyas (persamaan sifat pada 

dua hal, lalu dihukumi dengan hukum yang sama/analogi). Dan letak persamaan 

antara keduanya adalah bahwa Nabi Isa diciptakan tanpa seorang ayah, sama 

seperti Nabi Adam. Dan keduanya tidak sama dalam awal penciptaan, karena 

Nabi Isa tidak diciptakan langsung dari tanah. 

Terkadang, ada sesuatu yang disamakan dengan yang lainnya walaupun 

terdapat beberapa perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing. Begitu juga 

dengan persamaan disini, maksudnya: Nabi Adam diciptakan langsung dari 

tanah, namun Nabi Isa tidak diciptakan langsung dari tanah. Oleh karena itu, 

keduanya memiliki perbedaan pada. satu sisi, tapi disisi lain memiliki persamaan 

dalam segi diciptakan tanpa seorang ayah”: 

17 Beberapa ulama mengatakan bahwa persamaan yang dimiliki oleh Nabi Adam 

dan Nabi Isa ada lima belas macam, yaitu: 

» Dalam hal pembentukan. 

» Dalam hal unsur awal penciptaan yaitu unsur dasar penciptaan dunia. 

» Dalam segi peribadatan. 

» Dalam segi ujian. Nabi Isa diuji dengan Yahudi, sedangkan Nabi Adam dengan 

iblis. 

« Dalam segi makanan dan minuman yang diberikan kepada mereka berdua. 

« Dalam hal kefakiran terhadap Allah. 

» Dalam segi bentuk tubuh. 

» Dalam hal pengangkatan ke atas langit. 

“ Dalam hal penurunan ke muka bumi. 

« Dalam hal ilham. Ketika Nabi Adam bersin, Allah SWT memberikan ilham 

kepadanya, lalu beliau berkata, “Alhamdulillah.” Dan ketika Nabi Isa dilahirkan 
dari perut ibunya, Allah SWT memberikan ilham kepadanya, lalu beliau berkata, 
A Ie dl “Sesungguhnya aku ini hamba Allah.” 

« Dalam hal keilmuan. Mengenai ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam, Allah 
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Dan mengenai asbabunnuzul ayat ini, diriwayatkan bahwa ayat ini 

diturunkan pada kisah penduduk Najran, yaitu ketika mereka menentang 

pernyataan Nabi SAW, yang mengatakan, “Sesungguhnya Isa itu (hanyalah) 

hamba Allah dan kalimat-Nya.” Mereka berkata, “Tunjukkan kepada kami 

seorang hamba yang diciptakan tanpa seorang ayah.” Lalu Nabi SAW 

menjawab, “Apakah Nabi Adam diciptakan melalui seorang ayah? 

Apakah kalian merasa kagum dengan Nabi Isa karena ia diciptakan 

tanpa seorang ayah? Ketahuilah bahwa Nabi Adam diciptakan tanpa 

seorang ayah ataupun seorang ibu.” Inilah maksud dari firman Allah SWT, 

Gasak Tana Tan $ el ata Yi Ijo eest 5 “Tidaklah orang-orang kafir 

itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami 

datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik 

penjelasannya.” Maksud dari sesuatu yang ganjil disini adalah penjelasan 

mereka tentang Nabi Isa. Dan sesuatu yang benar adalah penjelasan dan 

perbandingannya dengan Nabi Adam. 

Diriwayatkan pada saat Nabi SAW mengajak mereka untuk memeluk 

agama Islam mereka berkata, “Kami sudah lebih dahulu memeluk agama Islam 

sebelum engkau.” Lalu Nabi SAW berkata kepada mereka, “Kalian telah 

berbohong, karena ada tiga hal yang membuat kalian tidak dapat 

dianggap pemeluk agama Islam, (yaitu) kalian mengatakan bahwa Allah 

SWT berfirman: us Ki ea de, “Dan dia mengajarkan kepada Adam 
nama-nama (benda-benda) seluruhnya.” Dan mengenai ilmu yang diberikan 

kepada Nabi Isa, Allah SWT berfirman: LS aga HN “Dan Allah 

akan mengajarkan kepadanya Al Kitab dan Ari Hikmah. 

» Dalam hal peniupan ruh. Mengenai ruh yang ditiupkan kepada Nabi Adam, Allah 
SWT berfirman: «- 3 us “& C3 “Dan Aku tiupkan ruh (ciptaan)-Ku 

kedalam (tubuh)nya.” Dan mengenai ruh yang ditiupkan kepada Nabi Isa, Allah 

SWT berfirman: Co-4) uya Us K9 “Lalu Kami tiupkan ruh dari Kami ke 
dalam (tubuh)nya.” 

“ Dalam hal kematian. 

» Dan dalam segi tanpa seorang ayah. 

47 (Os. Al Furgaan (25J: 33). 
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SWT memiliki seorang anak, kalian memakan daging babi, dan kalian 

bersujud kepada salib.” Lalu mereka mencoba untuk berkelit, dan berkata, 

“Jika demikian adanya lalu siapakah bapak Nabi Isa?” Kemudian turunlah 

ayat, 3G oa AS cl JASA AT 3s Seat Jia £ SL “Sesungguhnya 

misal penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. 

Allah menciptakan Adam dari tanah.” hingga firman-Nya, 

ar Je te J3 da & “Kemudian marilah kita 

bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah 

ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.” Kemudian Nabi SAW 

kembali mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, lalu sebagian 

dari mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, “Apabila kalian tidak 

menuruti perkataannya maka kalian akan disediakan danau dari api.” Lalu 

mereka bertanya kepada Nabi SAW, “Apa yang engkau tawarkan selain 

itu?' Nabi SAW menjawab, “(pilihlah antara) masuk Islam, atau membayar 

upeti, atau berperang.” Lalu mereka memilih untuk membayar upeti” (insya 

Allah mengenai hal ini kami akan memperjelasnya lagi pada pembahasan 

selanjutnya). 

Kedua: Firman Allah SWT, ski Naa Ha 2 NITA Pi fo Gi “(Apa 

yang telah Kami ceritakan itu), itulah yang benar, Ka datang) dari 

Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu- 

ragu.” Al Farra mengatakan bahwa kata " 3sJl marfu' karena ia berposisi 

sebagai khabar dari mubtada' yang tidak disebutkan, yaitu dhamir ya. 

Sedangkan Abu Ubaidah mengatakan'”' bahwa kata ini merupakan 

permulaan kalimat, khabarnya terletak pada firman Allah SWT, &45 52 kata 

tersebut sebagai /a'il yang fi 'ilnya tidak disebutkan, yaitu 5e—£ (kebenaran 

“8 Lihat kitab asbabunnuzul karya An-Nisaaburi (hal.74), dan juga kitab Al Bahr 
Al Muhith (31477), dan juga kitab Al Muharrir Al Ya (31147). 

47 Lihat kitab Majaaz Al Our 'an (1/95). 
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yang datang dari Tuhan kepadamu). 

Orang kedua yang diajak bicara pada ayat ini adalah Nabi SAW, namun 

maksudnya adalah seluruh ummatnya, karena Nabi SAW tidak akan merasa 

ragu pada perkara Nabi Isa AS. 

Firman Allah SWT: 

JS 5 Aan Ulas Sila, Gila Sita Eri 
s Oa Ja Se yana 

“Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu 

(yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): “Marilah 

kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri 

kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu: kemudian 

marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya 

laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta'.” 

(Os. Aali Imraan (3): 61) 

Untuk ayat ini, terdapat tiga pembahasani: 

' Pertama: Firman Allah SWT, 

EiL33 Sitaia BA #35 IS UB abadi ga TA aah ia sd MET Ga 

“Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang 

meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): “Marilah kita 

memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan 

istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita 

bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah 

Surah Aali 'imraan | 



,” 

ditimpakan kepada orang-orang yang dusta '. 

Makna dari kata 4x5 adalah: Menentangmu, membantahmu, 

berargumen denganmu wahai Muhammad. Dan makna dari kata Mi pada 

ayat ini adalah mengetahui dan meyakini bahwa Isa adalah hanya hamba Allah 

dan Rasul-Nya. 

Adapun makna dari kata iJ5 adalah datanglah. Sebenarnya kata ini 

hanya diperuntukkan bagi seseorang yang memiliki ketinggian kedudukan 

ataupun kehormatan, namun kemudian digunakan untuk setiap bentuk 

panggilan. Insya Allah akan kami perjelas lagi pada tafsir surah Al An'aam. 

Kata Eri yang disebutkan pada ayat ini dapat dijadikan dalil bahwa 

cucu laki-laki dari anak perempuan juga dapat disebut dengan sy! Karena 

pada saat itu Nabi SAW membawa Hasan dan Husain (cucu-cucu beliau dari 

Fathimah) yang beliau sebut dengan (5-tsf. Kedua cucu Nabi tersebut berjalan 

bersama ibu mereka di belakang Rasulullah SAW, dan Ali (menantu Nabi 

SAW) berjalan di belakang Fathimah. Lalu Nabi SAW berkata kepada mereka 

“Apabila aku panggil maka datanglah.” 

Dan inilah yang dimaksudkan dari kata Ips , maksudnya: khusyu 

berdoa. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas. Berbeda dengan 

penafsiran yang disampaikan oleh Abu Ubaidah dan Al Kisa'i, mereka 

mengatakan bahwa maknanya adalah melaknat. 

Adapun makna awal dari kata SY sendiri adalah: Bersungguh- 

sungguh dalam berdoa, terlepas dari isi doa tersebut adalah suatu pelaknatan 

ataupun yang lainnya”. 

| Ibnu Abbas berkata, “Mereka yang diajak untuk bermubahalah oleh 

Nabi SAW adalah para penduduk Najran, yang diketuai oleh As-Sayyid, Al 

“Agib dan Ibnu Al Harits. ) 

438 Lihat kitab Majaz Al Our 'an (1/95). 

479 Ibnu Outaibah dalam kitabnya Ghariib Al Our 'an (hal.106) berkata, “Makna 

dari kata drs adalah saling berdoa agar pihak yang lain dilaknat oleh Allah.” 
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Kedua: Ayat ini juga memberitahukan tentang tanda-tanda kenabian 

Muhammad SAW, karena pada saat itu Nabi SAW mengajak penduduk 

Najran untuk bermubahalah, namun mereka menolaknya dan lebih rela untuk 

membayar upeti. Maksudnya setelah orang yang paling dituakan diantara 

mereka, Al “Agib memberitahukan kepada mereka apabila mereka menerima 

penawaran itu, untuk bermubahalah, maka mereka akan disediakan danau 

dari api neraka, karena Muhammad memanglah seorang Nabi yang diutus 

oleh Allah SWT. Kemudian mereka kembali ke negeri mereka dan 

memutuskan untuk tidak bermubahalah dengan Nabi SAW, sebagai gantinya, 

mereka rela untuk membayar upeti setahun dua kali, yaitu berupa seribu 

pakaian pada bulan Safar dan seribu pakaian pada bulan Rajab. Dan Nabi 

SAW merelakan untuk berdamai dengan mereka, dan menerima upeti sebagai 

pengganti penolakan mereka untuk masuk agama Islam. 

Ketiga: Para ulama mengatakan bahwa ucapan Rasulullah SAW ketika 

mengajak orang-orang kafir untuk bermubahalah yang ditujukan kepada Hasan 

dan Husein, yaitu: S1 Th 3 Estat 35 5 “Marilah kita memanggil anak-anak 

kami dan anak-anak kamu.” Dan juga ucapan beliau mengenai Hasan, 

Kn Ni & o! “Sesungguhnya anakku ini akan menjadi seorang 

pemimpin.” Adalah perkataan khusus untuk Nabi SAW saja, tidak untuk 
yana Pa Dalil pengkhususan itu adalah sabda beliau: 

: Say SS Ya Fika SL 

“Setiap penyebab keberadaan seseorang (sabab/dari orang tua dan terus 

keatas) dan setiap keturunan (nasab/dari anak dan terus kebawah) akan 

terputus pada hari kiamat nanti, kecuali nasabku dan sababku.”" 

480 Periwayatannya telah kami sebutkan sebelumnya. 

481 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Al Jaami' Al Kabiir (3/174- 

175), yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu-Abbas. Hadits ini juga 
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Oleh karena itu beberapa ulama pengikut imam Syafii berpendapat 

bahwa apabila seseorang ingin berwasiat untuk anak orang lain, dikarenakan 

ia sudah tidak memiliki anak kandung lagi, namun ia memiliki cucu dari anak 

laki-lakinya dan cucu dari anak perempuannya, maka yang diperbolehkan 

untuk diberikan wasiat adalah cucu dari anak laki-laki, tidak untuk cucu dari 

anak perempuan. Ini adalah salah satu pendapat imam Syafii. Insya Allah 

mengenai hal ini akan kami bahas lebih lengkap lagi pada tafsir surah Al An'am 

dan tafsir surah Az-Zukhruf. 

Firman Allah SWT: : | 

? . Cam 2 

BI LI padi Jp 3 AA sam s3 ISun O| 

@ asik Ale A1 Ojo 1) PI ob @esi 

“Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan 

(yang berhak disembah) selain Allah: dan sesungguhnya Allah, 

Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian Jika 

mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.” 

(Os. Aali Imraan (3): 62-63) 

Untuk ayat ini, hanya “5 satu pen saja, yaitu: 

Firman Allah SWT, AT dh oo C3 GS Gali yel ISA Dj 

AS & ya Fi TIP Maan $$ “Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, 

dan tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan 

sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

Kata isyarat (4,4 yang disebutkan pada ayat ini ditujukan kepada Al Our'an, 

dan setiap kisah yang ada di dalamnya'”. 

disebutkan oleh Abu Naim dalam kitab Al Hilyah, dan juga oleh Daraguthni dalam 

kitab al-afrad, dan para ulama lainnya. 

482 Abu Hayan mengatakan bahwa zahirnya kata isyarat pada ayat tersebut ditujukan 
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Adapun penamaan aa) sendiri dikarenakan ia berisi makna-makna 

yang mengikutinya, karena kata ini diambil dari makna “mengikuti”. Dan kata 

Gp pada firman Allah SWT, 251 Yj | 5s 3 adalah kata tambahan untuk 
penegasan, dan maknanya adalah: “Si Y aj) 3 dan makna 4 sd adalah: 

yang tidak akan dapat terkalahkan, dan makna 4 Xs.Jf adalah: yang memiliki 

hikmah. Makna ini telah kami sampaikan sebelumnya, alhamdulillah. 

Firman Allah SWT: 

£ 3. EX» 90... »... DO 3 an - 2 “5. 3 R33 AK TA II IS II AE 33 
t - - F) 

z 53 - 2. . . #...£ -. .- 14 2. ? - 3. .. 

A1 093 ya GUI Waah Urang AS V3 leah ag S3 V3 
353 TE DESA, daa Ne dn 

Delia bb lang Las II ol 
“Katakanlah, “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu 

kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan 

kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita 

persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian 

B 
! 
& 

kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah." 

Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, 

“Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri 

(kepada Allah)”. “ (Os. Ali Imran (3): 64) 

Pada ayat ini terkandung tiga permasalahan: 

Pertama: Firman Allah SJ Jats J3 “Katakanlah, “Hai Ahli 

untuk kisah sebelumnya, yaitu tentang Nabi Isa dan bagaimana beliau diciptakan 
tanpa seorang ayah. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Juraij, Ibnu 
Zaid, dan para ulama lainnya. Jika demikian, maka makna ayat ini adalah: Inilah 

yang benar, tidak seperti yang diperkirakan oleh orang-orang Nasrani, bahwa Nabi 
Isa itu adalah Tuhan, atau anak Tuhan, dan tidak juga seperti yang diperkirakan 
oleh kaum Yahudi tentang beliau. Lihat kitab 4! Bahr Al Muhith (2/482). 
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Kitab, ”? menurut Al Hasan, Ibnu Zaid, dan As-Suddi ayat ini ditujukan kepada 

masyarakat Najran." Sedangkan menurut Gatadah, Ibnu J uraij, dan yang 

lainnya ayat ini ditujukan kepada kaum Yahudi di Madinah. Mereka disebut 

dengan sebutan seperti itu karena mereka menaati para rabi (pemimpin agama 

yahudi) mereka seperti halnya kepada Tuhan. Ada yang berpendapat bahwa 

mereka itu adalah seluruh kaum Yahudi dan Nasrani. Dalam surat Rasulullah 

SAW yang disampaikan kepada Heraclius disebutkan: "Dengan menyebut 

nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dari Muhammad utusan 

Allah untuk Heraclius pemimpin bangsa Romawi. Salam sejahtera bagi orang 

yang mengikuti jalan petunjuk, amma ba'd. Aku menyerukan kepadamu 

dengan seruan Islam. Berserah dirilah kamu maka niscaya kamu akan selamat. 

Peluklah ajaran Islam maka Allah akan memberikan pahala sebanyak dua 

kali kepadamu. Jika kamu berpaling maka bagimu dosa kaum Arisiyyin.' 

Dari firman Allah yang berbunyi: ega 5 3 yLs Bi Jati 

a Yi 133 Tian X5 Hingga firman-Nya yang berbunyi: 

Loykkis GL )A4AT Lil 5 adalah lafadz Muslim. Sedangkan lafadz “As- 
sawaa” artinya adalah Al 'adI (adil) dan setengah bagian. 

Al Farra mengatakan bahwa makna lafadz “al ad?” adalah “sawa” 

dan “suwa” (sama atau pertengahan). Jika huruf sin-nya berharakat Jathah 

maka huruf waw-nya dibaca panjang. Akan tetapi jika ia berharakat kasrah 

atau dhammah maka huruf waw-nya dibaca pendek, seperti yang tertera 

dalam firman Allah “s3. K2”. Pada gira'at Abdullah disebutkan “laa 

483 Ada dua atsar yang disebutkan oleh Abu Hayyan di dalam kitab Al Bahr Al 

Muhith 2/482 dan Ath-Thabrani dalam Jaami' Al Bayaan 3/213. 

484 Jbid. 

485 AJ Arisiyyin: Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata tersebut. 

Pendapat yang paling benar adalah bahwa mereka merupakan kaum petani. Pendapat 

kedua mengatakan bahwa mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Sedangkan 

kelompok ketiga mengatakan bahwa mereka adalah para raja yang membawa orang- 

orang untuk memeluk aliran-aliran sesat dan memerintahkan kepada mereka untuk 

meyakininya. Pendapat pertama adalah pendapat yang benar. 
- 

486 Firman Allah, @ Ga CE Es 33 Aa Iisa Va UG Jar 
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kalimati “adlin bainana wa bainakum”, @a'nab membacanya “kilmatan” 

atau dengan mengkasrahkan huruf laam'” dan menyambungkan harakat huruf 

lam dengan huruf kaf, seperti lafadz “kibdun”. Makna dari petikan ayat 

tersebut adalah “Sambutlah apa yang diserukan kepada kalian itu, yaitu berupa 

kalimat yang adil dan lurus, serta tidak berpaling dari kebenaran.” Kalimat 

tersebut ditafsirkan denyan firman Allah SWT yang berbunyi: “aff Yj 1235 Yi”. 

“' Kedudukan i'rab kata “anna” adalah khafadh 'alal badal dari lafadz 

“kdlimah” atau marfu 'atas mubtada' yang disembunyikan. Semestinya bunyi 

kalimat tersebut adalah: &1 V5 AS Y Ol, Atau, ia hukumnya sebagai 

mufassirah (yang menjabarkan) yang # tidak memiliki kedudukan i'rab. Meski 

demikian, lafadz 445 dan yang mengikutinya boleh menjadi marfu ' atau 

majzum. Ia menjadi majzum jika kata “5f” berkedudukan sebagai 

mufassirah yang bermakna “st” (atau). Hal i ini seperti firman Allah yang 

berbunyi: ' plot es | 

Sehingga, kata lam menjadi majzum. Ini adalah pendapat dari Sibawaih. 

Meski demikian, kata “ 145” dapat dimarfu'kan dan kata setelahnya menjadi 

khabar, seperti firman Allah: G5 Y3 145 — SUK Y5 Y53 Sapa | an Yi 

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu 

itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka, dan tidak dapat 

memberi kemudaratan kepada mereka dan tidak (pula) kemenyan, “ 

(Os. Thaahaa (20): 89). Al Kisa'i dan Al Farra berkata, ws 4 Is Py 3 

ii Na 3 

“Maka buatlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dan kamu, yang kami 
tidak akan menyalahinya dan tidak (pula) kamu di suatu tempat yang pertengahan 
(letaknya).” (Os. Thaahaa (20): 58) 

487 Oira'ah Oa'nab disebutkan oleh Abu Hayyan dalam kitab Al Bahr Al Muhith 
2/482 dan Ibnu Athiyyah dalam 41 Muharrir Al Wajiiz 3154. 

13»... 

“88 Firman Allah, Kegia js tao! aa of “Dan pergilah pemimpin-pemimpin 

mereka (seraya berkata): “Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhan- 

tuhanmu.'” (Os. Shaad f38): 6). 
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Kedua: Firman Allah yang berbunyi: 52 CU Wa lean IE 3 

& u 3 “Dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain 

sebagai tuhan selain Allah,” maksudnya adalah bahwa kami tidak 

mengategorikannya sebagai perbuatan yang halal kecuali yang telah di
nyatakan 

halal oleh Allah. Petikan ayat tersebut sepadan dengan firman Allah: 

SA 3 33 ya B3 al H3 . SN | Ha “Mereka menjadikan orang- 

orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah.” 

(Os. At-Taubah (9): 31). Artinya, mereka menempatkan orang-orang itu pada 

kedudukan yang sama dengan kedudukan Tuhan mereka. Yaitu, dengan 

menerima apa yang dinyatakan halal dan haram oleh orang-orang itu. Padahal, 

Allah tidak mengharamkan ataupun menghalalkannya. Ini adalah sebuah bukti 

akan tidak benarnya menganggap baik sesuatu yang tidak berdasarkan pada 

dalil syar”i. Al Kaya Ath-Thabari mengatakan bahwa hal ini seperti isti
hsaan 

(mengambil yang terbaik dalam penetapan suatu hukum,ed)nya Abu Hanifa
h 

tanpa disandarkan pada sandaran yang jelas. Hal ini juga sekaligus bant
ahan 

atas kaum Rafidhah yang mengatakan bahwa menerima ucapan seorang imam
 

hukumnya adalah wajib, tanpa harus menegaskan bahwa itu berdasarkan pad
a 

hukum syar'i. Juga, menerima ketetapan halal seorang imam atas sesuatu 

yang sebenarnya diharamkan oleh Allah, tanpa mencari tahu bahwa ketetap
an 

itumemiliki sandaran syariat. Lafadz “arbaab” adalah jamak dari lafazh “rabb”. 

Sedangkan lafadz “duuna” maknanya adalah “selain”. 

Ketiga: Firman Allah: is ja ok “Jika mereka berpaling,” maksudnya 

berpaling dari apa yang diserukan kepada mereka. Maka, “Katakanlah 

kepada mereka, “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang 

berserah diri (kepada Allah). '” Maksudnya, orang-orang yang memiliki 

sifat-sifat keislaman, tunduk pada hukum-hukymnya, dan mengakui bahwa 

karunia dan berbagai kenikmatan yang diperolehnya adalah milik Allah, serta
 

tidak menjadikan sesuatu yang lain sebagai Tuhannya, baik Isa, Uzair, d
an 

tidak pula para malaikat. Karena, mereka semua adalah makhluk yang bersifat 
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huduts (baru) seperti halnya diri kita. Selain itu, kita juga tidak boleh menerima 

ketetapan haram yang dikatakan oleh para rahib yang sebenarnya Allah tidak 

pernah mengharamkannya. Jika kita menerimanya maka berarti kita telah 

menjadikan mereka sebagai Tuhan. Ikrimah mengatakan bahwa makna dari 

lafaz “yattakhid?” adalah “yasjud (bersujud)”.” Hal ini seperti yang telah 

dijelaskan dalam surah Al Bagarah.“” Anas bin Malik meriwayatkan, dia 

berkata, kami berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkah sebagian dari kami 

bertekuk (tunduk) pada sebagian yang lain?” Beliau menjawab, “Tidak.” 

Kami bertanya kembali, “Bolehkah sebagian kami memeluk sebagian yang 

lain?” Beliau menjawab: Tidak, akan tetapi berjabat tanganlah kalian. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah'”' dalam kitab Sunan-nya. Penjelasan 

lebih lanjut mengenai hal ini akan dibahas pada penjelasan mengenai surah 

Yusuf, insya Allah, dan juga pada surat Al Wagi' ah yang juga menjelaskan 

tentang hukum menyentuh Al Our'an atau sebagian Al Our'an tanpa 

bersuci. 

Firman Allah: 

Peka ci Te. - 1-3 87-12 3 - 20 ay . AT bp pa) 3 Ltd Li Jak 
dy. 5 te S3 £ te, 

@ as IOI Leah Oa NI Ie, 

“Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang 

hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan 

melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir?” 

(Os. Ali Imran (31: 65). 

“89 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam kita Jaami' Al Bayaan dari 
Ikrimah 3/215, dengan sedikit perbedaan. 

490 Os. Al Bagarah (27: 8. 

“1 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam penjelasan tentang Adab, bab: Berjabat 

Tangan 2/1220, no. 3702. 
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Firman Allah, sa) 3 OLS di bi Ja “Hai Ahli Kitab, 
» 

mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim.” Kata “— 

sebenarnya adalah “ 3”, namun huruf alifnya dihilangkan untuk membedakan 

antara bentuk Baar dengan berita. Ayat ini diturunkan karena kelompok 

kaum Yahudi dan Nasrani sama-sama mengklaim bahwa Ibrahim memeluk 

agama mereka. Allah menyatakan bahwa tuduhan mereka itu adalah sebuah 

dusta, karena kaum Yahudi dan Nasrani itu ada setelah Ibrahim wafat. Hali ini 

ditegaskan pada firman Allah, Lena ya Y) Ji 5 ra si V3 

“Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim.” 

Az-Zujaj mengatakan bahwa ayat ini adalah hujjah yang paling jelas bagi 

kaum Yahudi dan Nasrani, karena Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Ibrahim 

wafat. Di dalam kedua kitab suci tersebut tidak pernah disebutkan agama 

apapun. Berbeda halnya dengan Islam yang disebutkan di dalam setiap kitab 

suci yang ada. Dikatakan pula bahwa jarak rentang waktu antara Ibrahim 

dan Musa adalah seribu tahun. Demikian pula halnya jarak antara Musa dengan 

Isa, juga seribu tahun. Firman yang berbunyi: T, alan SBI “Apakah kamu 

tidak berpikir?” adalah menunjukkan tidak benarnya hujjah mereka dan 

batilnya perkataan mereka itu. Wallahu a'lam. 

Firman Allah: 

Apn 

pen na Hana 

“Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah 

tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kamu 

bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? 

Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” 

(Os. Ali Imran (3): 66) 

Pada ayat ini terdapat dua permasalahan: 
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Pertama: Firman Allah, 3ix505 , IA Aotua “Beginilah kamu, 

kamu ini (sewajarnya) bantah membantah,” maksudnya adalah mengenai 

perihal Muhammad, karena mereka telah mengetahuinya sebagaimana 

keterangan-keterangan tentangnya yang mereka dapatkan di dalam kitab 

suci mereka. Namun, mereka malah saling berbantahan tentang hal lain yang 

tidak mereka ketahui. Teman disebutkan dalam firman Allah, 

Fe 4 3S Ga Vad Tgk ab 3 “Maka kenapa kamu bantah- 

membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui?” Maksudnya adalah 

mengenai klaim mereka tentang Ibrahim yang mereka nyatakan bahwasannya 

ja adalah seorang Yahudi atau Nasrani. Sebenarnya lafadz “s21——4” adalah 

Ai, namun hamzah yang pertama diganti dengan huruf ha karena 

huruf tersebut memiliki makna yang sama.' Dari Abu Amru bin Al “Ala”? dan 

Al Akhfasy, An-Nuhas'? berkata, “Ini adalah perkataan Hasan”. Oanbul 

membaca lafadz tersebut dari Ibnu Katsir dengan bacaan “63-—4””# seperti 

——28”. Namun, pendapat yang paling baik adalah huruf haa tersebut 

merupakan pengganti dari huruf hamzah, yang aslinya adalah “31”. Bisa 

juga dikatakan bahwa huruf ha ' tersebut berfungsi sebagai kata untuk 

memperingatkan yang digabungkan dengan lafadz “——2?”. Huruf alif itu sendiri 
dihapus karena sering digunakan. Pada lafadz “«Y'4—4” terdiri dari dua cara 

baca, yaitu dipanjangkan atau dipendekkan. Diantara bangsa Arab ada yang 

membacanya dengan pendek. 

Lafadz “ Y '52” ini berkedudukan sebagai kata seruan, yaitu “s1 527”. 

Bisa juga dikatakan bahwa lafadz “ »$3—&” ini sebagai khabar dari lafaz 

«— 5” yang semestinyaadalah “93! ” yang sepadan dengan lafadz “sr”. 
Sedangkan lafadz setelahnya memiliki kaitan dengan lafaz tersebut. Bisa juga 

“2 Lihat kitab A/ Bahr Al Muhith 2/486 dan Al Muharrir Al Wajiiz 3!158. 

493 Lihat kitab J'raab Al Our 'an 1/384. 

“94 Oira'ah Oanbil ini adalah gira 'ah yang mutawatir dan termasuk dalam gira 'ah 
sab 'ah, sebagaimana tercantum dalam kitab Al Igna' 2/620 dan Tagrib An-Nasyr, 
hal. 101. 
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dikatakan bahwa khabar lafadz “——31” adalah “»—”. Keterangan 

ini sudah dijelaskan pada surah Al Bagarah. 

Kedua: Pada ayat tersebut terdapat dalil tentang larangan melakukan 

perseteruan (berbantah-bantahan) bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan 

mengenai hal yang menjadi objek perseteruan. Juga, sebagai peringatan bagi 

orang yang sebelumnya tidak meneliti dahulu permasalahan yang menjadi objek 

perseteruan. Allah SWT berfirman, #le 4 £&I Lg Situs /ja folia 
“Ie As 3S KA) Kd PA Ls ab “Beginilah kamu, kamu ini 

(sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka 

kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui?” 

Perintah untuk berbantah-bantahan diperbolehkan bagi orang yang memiliki 

ilmu pengetahuan dan yakin akan apa yang menjadi objek bantahan. Allah 

berfirman, 2 Pe aL M3.x353 “Dan bantahlah mereka dengan cara 

yang lebih baik.” Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa datang 

seseorang yang tidak mengakui anaknya sendiri kepada beliau. Orang itu 

berkata, “Wahai Rasulullah, istriku telah melahirkan seorang anak yang berkulit 

hitam.” Rasulullah bertanya, “Apakah kamu memiliki unta?' orang itu 

menjawab, Ya.” Beliau kembali bertanya, “Apa warna kulit unta tersebut? ' 

Orang itu menjawab, “Kemerah-merahan. ' Rasulullah bertanya, “Apakah 

pada kulit unta tersebut terdapat pula warna aurag”??' Orang itu 

menjawab, “Ya.” Beliau pun bertanya, “Dari mana warna kulit coklat 

(hitam) itu datang? Orang itu menjawab: “Mungkin ada warna kulit tersebut 

yang dia dapatkan dari orangtuanya.” Rasulullah pun berkata, “Anak ini juga 

mungkin mengambil sebagian dari warna kulit orangtuanya. ””' Inilah 

495 Aurag adalah warna coklat, bisa pula dikatakan antara warna hitam dan warna 
seperti warna debu, Al-Lisaan, hal 4817. 

49 A1 Bukhari meriwayatkannya dalam pembahasan tentang Perceraian bab: Jika 
menolak mengakui anak 3/278 dan pada bab-bab lainnya. Muslim meriwayatkannya 

dalam pembahasan tentang (Al-Li'aan) Suami yang melaknat istri dan sebaliknya 

3/1137. Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkannya dalam pembahasan tentang 

TN 
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bantahan yang benar dan akhir dari penjelasan Rasulullah SAW kepada orang 

tersebut. 

Firman Allah : 

C3 Ulah Us LE S5 Enlis I5 Un man DP Uu 

Di ip 08 
«Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, 

akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri 

(kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan 

orang-orang musyrik.” (Os. Aali “Imraan (31: 67) 

Allah membantah keyakinan yang salah pada kaum Yahudi dan Nasrani. 

Ailah juga menjelaskan bahwa Ibrahim adalah termasuk orang yang lurus dan 

berserah diri (muslim), serta bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Orang 

yang lurus adalah orang yang mengesakan Allah, melaksanakan haji, berkorban, 

berkhitan, dan menghadap kiblat. Penjelasan makna ini telah dijelaskan pada 

pembahasan surah Al Bagarah. Lafadz ah secara bahasa adalah orang 

yang merendah (tunduk) terhadap perintah Allah yang diperintahkan 

kepadanya. Pada penjelasan surah Al Bagarah telah dijelaskan mengenai 

makna “Islam” dengan sempurna. 

Firman Allah SWT: 

— Ga, ISP 23 EL - La 2 - 62 5 $ 

Lada MK Waka MATI coal danab PA di La 
. 2 “5, - 

Dad IA Ly ats 

Perceraian. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Hak perwalian. Dan, Ibnu Majah 

dalam pembahasan tentang Nikah. 
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“Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah 

orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), serta 

orang-orang yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah 

Pelindung semua orang-orang yang beriman.” 

(Os. Aali Imran (31: 68) 

Ibnu Abbas berkata: para pemimpin kaum Yahudi berkata, “Demi Tuhan, 

wahai Muhammad, aku mengetahui bahwa kami adalah manusia paling utama 

memeluk agama Ibrahim darimu dan yang lainnya. Ibrahim adalah orang yang 

beragama Yahudi. Kamu hanya iri terhadap kami.””' Kemudian, Allah pun 

menurunkan ayat ini. Lafadz “ s—'s” maksudnya adalah paling berhak (paling 
dekat). Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah paling berhak 

memperoleh pertolongan dan bantuan. Maksud dari firman Allah, ? ,2 sai sg 

“Orang-orang yang mengikutinya,” adalah mengikuti agama dan 

sunnahnya. Firman Allah, CI I3uA3 “Nabi ini (Muhammad), ” disebutkan 

seorang diri sebagai bentuk pengagungan terhadap dirinya. Hal ini seperti 

firman Allah, GL GS K3 “Di dalam keduanya ada (macam- 

macam) buah-buahan dan kurma serta delima.” (Os. Ar-Rahman (SS): 

68). Mengenai Makna ini telah dijelaskan dengan sempurna dalam pembahasan 

surah Al-Bagarah. Kata “42” berkedudukan marfu 'dan athaf dengan kata 

“p—” dan ““s——31”. Ia adalah sifat dari kata-kata tersebut atau “athaf 

bayaan (athaf penjelas). Jika diucapkan manshub juga diperbolehkan dalam 

sebuah ucapan, sebagai athaf dari huruf ha "pada kata “& —xs!”. Firman 

Allah, pes 3 £ J3 25, “Dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang 

yang beriman, ” maksudnya adalah penolong mereka. 

Dari Ibnu Mas' ud RA, bahwasannya Rasulullah bersabda, 

» 33 ai tia 33 2 ama £ aa 33 3 3 o “Sesungguhnya setiap 

nabi itu memiliki seorang pelindung yang berasal dari para nabi. Dan, 

497 Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith 2/487 dari 
Ibnu Abbas. 

(Tafsir PN moleladnluto)! eka 
aa San sae) 



sesungguhnya pelindungku dari mereka adalah ayahku (Ibrahim) yang 

juga mepatan kekasih Allah.” Kemudian, beliau membaca firman Allah, 

Ki Ijah, Yu ayat sal aa Sab yi da LA “Sesungguhnya orang yang 

paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan 

Nabi ini (Muhammad).” 

Firman Allah : 

2 3 Em : By 2. 35.7 an sa Esa m” 8 € 

mek! YP Cghaig U Khaas P yA Jaa Ga LijUo 25 
Ka. (3 

Dab 
“Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu, padahal 

mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, 

dan mereka tidak menyadarinya.” (Os. Aali “Imraan (3): 69) 

Ayat ini turun untuk menjelaskan tentang Mu'adz bin Jabal, Hudzaifah 

bin Yaman, dan Ammar bin Yasir ketika kaum Yahudi dari bani Nadhir, bani 

Ouraizhah, dan bani Gainuga” menyerukan (mengajak) mereka untuk memeluk 

agama mereka. Ayat ini serupa dengan firman Allah, Ka 35 

PS GUS Aula 22 aa ja Sir PA dat “Sebagian besar Ahli 

Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada 

kekafiran setelah kamu beriman karena dengki.” (Os. Al Bagarah (2): 

109). Kata ga” berfungsi untuk menjelaskan kebencian. Ada yang 

mengatakan bahwa maksudnya adalah seluruh ahli kitab, sehingga kata “ 
ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang jenis. Makna dari kalimat 

tas ai maksudnya adalah menunjukkan kemaksiatan dengan cara 

menarik kembali kepercayaan mereka terhadap ajaran Islam dan balik 

menentangnya. Ibnu Juraij mengatakan bahwa makna kata “ Si. ai “ adalah 

membinasakan. 

Pada kalimat “small $ Y laa 3” terkandung makna peniadaan dan 

penetapan. Kalimat “5 Yaa Gan maksudnya adalah mereka sebenarnya 
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mengetahui bahwa mereka tidak akan dapat menyesatkan orang-orang yang 

beriman. Ada yang mengatakan bahwa kalimat “5x25 57” maksudnya adalah 

bahwa mereka tidak mengetahui akan kebenaran ajaran Islam, sehingga wajib 

bagi mereka untuk mengetahuinya. Karena, telah jelas bukti dan bukti-bukti 

yang nyata. Wallahu a'lam. 

Firman Allah SWT: 

— 252 A Lah aa BI et 
D3 RI Al ag Tni SSI Jala 

“Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, 

padahal kamu mengetahui (kebenarannya).” 

(Os. Aali Imraan (3): 70) 

Maksudnya, mengingkari kebenaran ayat-ayat yang ada pada 

kitab-kitab suci kalian. Diceritakan dari Oatadah dan As-Suddi bahwa 

maknanya adalah “Kalian telah menyaksikan ayat yang serupa dengan 

ayat tersebut mengenai tanda-tanda para nabi yang telah kalian akui 

kebenarannya”. 

Firman Allah : 

nia ME nat AA Io eh nh 
EN GI 0g Sale GI Toga Iga Jati: 

- 3 

“Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak 

dengan yang bathil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal 

kamu mengetahui?” (Os. Aali Imraan (3): 71) 

Makna kata “ 33?” adalah mencampur adukkan. Penjelasan mengenai 

hal ini telah dibahas pada pembahasan di surat Al Bagarah. Makna ayat ini 

dan ayat sebelumnya adalah “menyembunyikan kebenaran”. Dapat dikatakan 

bahwa kata ““'——5$” adalah berkedudukan sebagai jawaban pertanyaan. 

Nasi Al Gurthubi REA 
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Sedangkan kalimat “&',alaf «315” adalah kalimat yang berkedudukan sebagai 

haal. 

Firman Allah: 

0... 4 ea 

Lagi je Jp GA Lala ci Jai Ia tu JB, 
GP. 3 . 

@ ian HA aa Tana JI 429 Is 

“Segolongan (lain) dari Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya), 

“Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang 

diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) 

pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya 

mereka (orang-orang mukmin) kembali (kepada kekafiran).” 

(Os. Aali Imraan (3): 72). 

Ayat ini diturunkan untuk menceritakan tentang Ka'ab bin Al Asyraf, 

Malik bin Shaif, dan yang lainnya. Mereka berkata kepada kaum mereka, 

“Berimanlah kalian terhadap apa-apa yang diturunkan kepada orang-orang 

yang beriman pada permulaan siang.”8 Menggunakan kata permulaan siang, 

karena waktu tersebut adalah waktu yang paling baik, dan waktu yang pertama 

dilalui adalah awal siang. 

Kata Ae menjadi manshub karena termasuk Zharf, demikian 

pula halnya dengan kata “6 1s”, Menurut madzhab Oatadah bahwa mereka 

melakukan hal seperti itu untuk membuat kaum muslimin menjadi ragu.” 

Kata — ta” artinya adalah sekelompok orang, berasal dari 13'jja, — 

G1”. Terkadang makna tersebut digunakan untuk satu orang individu yang 

498 Lihat kitab Asbaab An-Nuzuul, Al Wahidi, hal. 79. 

“9 Atsar ini dikatakan oleh Ibnu Jarir dalam kitab Jaami' Al Bayaan 3/221 dari 
Oatadah. Demikian pula oleh An-Nuhas dalam kitab Ma 'aan Al Our 'an 1/421. 
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maknanya juga sama. Makna ayat tersebut adalah bahwa sebagian kaum 

Yahudi berkata kepada sebagian yang lain, “Tunjukkanlah keimanan kepada 

Muhammad di awal siang dan kafirlah terhadapnya di akhir siang. 

Sesungguhnya jika kalian melakukan hal tersebut maka akan tampak orang- 

orang yang ragu terhadap agamanya, sehingga merekaakan melepas agamanya 

(Islam) dan kembali kepada agama kalian.? Mereka (sebagian orang Yahudi) 

berkata, “Orang-orang ahli kitab lebih mengetahui hal tersebut daripada kami.” 

Ada yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah, “Berimanlah kalian 

dengan shalatnya Muhammad menghadap ke Baitul Magdis di awal siang, 

sesungguhnya hal itu benar. Namun, kafirlah dari shalatnya (Muhammad) 

menghadap Ka'bah di akhir siang. gi ye 3. HA dengan harapan agar mereka 

kembali kepada kiblat (agama) kalian. Dari Ibnu Abbas” dan yang lainnya, 

Mugatil berkata, “Makna dari ayat di atas adalah bahwa mereka mendatangi 

Muhammad di awal siang dan kembali di akhir siang.” Mereka berkata kepada 

orang-orang awam, itu adalah kebenaran, maka ikutilah oleh kalian.” Sebagian 

orang Yahudi itu juga berkata, “Kami akan beriman jika telah melihatnya ada 

di dalam kitab Taurat.” Setelah itu, mereka kembali pulang di akhir siang. 

Kemudian, orang-orang itu berkata, “Kami telah melihat kitab Taurat namun 

tidak ada keterangan tentang Muhammad di dalamnya.” Sesungguhnya yang 

demikian tidaklah benar. Sesungguhnya mereka hanya berusaha membuat 

pusing orang-orang awam dan hendak menjadikan mereka ragu-ragu. 

Firman Allah SWT: 

ag? s a 

s1 adl SN si ol J3 38 2» Sud II 2 V3 

aa? .. IP - - 2 IT 2. 2-8 

al aa Jha! elus Kore ea 1 

DE 3 3 Ss ah 

500 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab Jaami' Al Bayaan dari Ibnu 

Abbas 3/222 dan Ibnu Athiyyah dalam kitab Al Muharrir Al Wajiiz dari Ibnu Abbas 

dan Mujahid 3/167 dengan lafadz yang berdekatan. 
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“Dan Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang 

mengikuti agamamu.” Katakanlah, “Sesungguhnya petunjuk (yang 

harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan janganlah kamu percaya) 

bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan 

kepadamu, dan (jangan pula kamu percaya) bahwa mereka akan 

mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu.” Katakanlah, 

“Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan 

karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya: dan Allah Maha 

Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” 

(Os. Aali Imraan (3): 73) 

Firman Allah yang berbunyi, Xus & ud J) Ih I3 “Dan 
Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti 

agamamu, ” adalah sebuah larangan. Ini adalah ucapan kaum Yahudi yang 

mereka ucapkan kepada sesama kaum Yahudi yang lainnya. Artinya, ucapan 

itu dikatakan oleh para pemimpin kaum Yahudi kepada orang-orang biasa 

(awam) dari mereka. As-Suddi berkata, “Ini adalah ucapan kaum Yahudi 

Khaibar kepada kaum Yahudi yang ada di Madinah.”?! Ayat ini adalah ayat 

yang paling rumit di dalam surat Aali “Imraan ini. Diriwayatkan dari Hasan 

dan Mujahid bahwasanya makna ayat ini adalah: “Janganlah kalian percaya 

kepada orang yang mengikuti agamamu dan janganlah kalian percaya mereka 

akan mengalahkan hujjah kalian di sisi Tuhan kalian. Karena, sesungguhnya 

mereka tidak memiliki hujjah. Agama kalian adalah agama yang paling benar 

daripada agama mereka.” Kata “ol ” dan AS pala ” berkedudukan khafdh. 

Artinya, janganlah kalian mempercayai mereka dalam hal seperti itu, karena 

sesungguhnya mereka tidak memiliki hujjah. Firman Allah, 

&3 sal Cu ja Tai Sa ol “Bahwa akan diberikan kepada seseorang 

seperti apa yang diberikan kepadamu,” berupa kitab Taurat, manna, 

salwa, kemampuan membelah lautan, dan lain sebagainya berupa tanda-tanda 

501 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah di dalam kitab Al Muharrir Al Wajiiz 
3/166 dari Al Hasan. 
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kebesaran Allah dan keutamaan-keutamaan lainnya. Kata “ 55 0” terletak 

setelah kalimat “ Spa "i”. Firman Allah, &! san SAI oJ 

“Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah,” 

merupakan pembeda (pembantah) di antara dua pendapat yang berbeda. Al 

Akhfasy mengatakan bahwa makna dari petikan firman Allah tersebut adalah 

: Janganlah kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. 

Janganlah kalian percaya bahwa seseorang akan diberikan karunia seperti 

karunia yang diberikan kepada kalian. Jangan pula kalian percaya bahwa 

hujjah kalian akan dikalahkan oleh hujjah mereka. Ada pula yang berpendapat 

bahwa makna petikan firman Allah tersebut adalah: Janganlah kalian percaya 

kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian, bahwasanya seseorang 

akan diberikan karunia seperti yang diberikan kepada kalian. Keberadaan 

kata yang panjang (maad) adalah sebagai bentuk pertanyaan, yaitu untuk 

mempertegas pengingkaran atas apa yang mereka katakan bahwa seseorang 

akan diberikan karunia seperti yang diberikan kepada kalian. Karena, para 

ulama kaum Yahudi berkata kepada mereka, “Janganlah kalian percaya kecuali 

kepada orang yang mengikuti agama kalian. Bahwasanya seseorang akan 

diberikan karunia seperti yang diberikan kepada kalian.” Artinya, seseorang 

tidak akan mendapatkan karunia seperti yang kalian dapatkan. Kata sai” 

berkedudukan rafa ' bagi pendapat yang mengatakannya rafa '. Seperti ucapan 

Anda, “A7 —p 3—5”Mpakah kamu telah memukul Zaid?” Khabar 

pada kalimat tersebut mahdzuf (hilang). Perkiraan makna yang sebenarnya 

adalah: “Bahwasannya seseorang akan diberikan seperti apa yang diberikan 

kepada kalian, baik kalian mempercayainya ataupun mengakuinya.” 

Maksudnya, pemberian materi yang ada wujudnya, yang dipercaya dan 

diakui keberadaannya. Jadi, maksudnya adalah: Janganlah kalian 

mempercayai hal itu. Boleh juga dikatakan bahwa kata “3f” berkedudukan 

nashab atas dhamir yang tersembunyi. Sebagaimana bisa pula dikatakan: 

1 op if “Apakah kamu telah memukul Zaid?” Kalimat seperti 

ini dalam bahasa Arab lebih kuat. Karena, Bentuk pertanyaan dengan 
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menggunakan kata kerja itu lebih utama. Perkiraan yang sebenarnya adalah: 

Apakah kalian mengakui bahwa orang lain pun akan diberikan karunia, atau 

apakah kalian memberitakan hal itu, atau apakah kalian mengingat hal itu, dan 

lain sebagainya. Ibnu Katsir,?? Ibnu Muhaishan, dan Humaid membacanya 

dengan dipanjangkan (mad). Abu Hatim mengatakan bahwa kata “f ” artinya 
sama dengan lafaz “ 65f ”. Huruf lam yang majrur dihapuskan untuk 

meringankan bacaannya, kemudian diganti sesaat. Seperti bacaan orang yang 

membaca 1:33 Ju 836 of Firman Allah yang berbunyi #2 Ea 5 dengan 
gira 'ah seperti ini adalah ditujukan kepada kaum mukminin. Atau bisa juga 

dikatakan bahwa kata “y! ” maknanya sama dengan kata “Gi ”, karena 

keduanya adalah huruf yang berkonotasi keraguan dan balasan, di mana salah 

satu dari keduanya dapat diletakkan pada posisi yang satunya lagi. Perkiraan 

yang sebenarnya adalah, “Mereka akan dapat mengemukakan hujjahnya 

di sisi Tuhan kalian, wahai orang-orang yang beriman”. Oleh karena itu, 

katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah 

petunjuk Allah, dan kami berada pada petunjuk tersebut. Yang membacanya 

dengan cara tidak memanjangkannya mengatakan bahwa penafian 

(pengingkaran) yang pertama menunjukkan atas pengingkaran mereka. Yaitu, 

pada ucapan mereka “Janganlah kalian mempercayai”. Maknanya, 

bahwasanya ulama kaum Yahudi berkata kepada mereka, “Janganlah kalian 

mempercayai bahwa akan diberikan kepada seseorang (berupa karunia) 

seperti yang diberikan kepada kalian.” Artinya, mereka tidak beriman dan 

juga tidak memiliki hujjah. Kemudian, makna tersebut dihubungkan dengan 

makna berupa ilmu, hikmah, kitab, hujjah, manna, salwa, dan kemampuan 

membelah lautan, serta tanda-tanda kebesaran dan keutamaan lainnya. Jadi, 

itu semua tidak akan diberikan kecuali kepada kalian saja. Oleh karenanya, 

'2 Gira'ah (bacaan) Ibnu Katsir, disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam kitab 4! 
Muharrir Al Wajiiz 31171, Abu Hayyan dalam kitab Al Bahru 2/494. Itu termasuk 
gira'at sab'ah yang mutawatir, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al Igna'2/ 
621 dan Tagrib An-Nasyr, hal. 101. 
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janganlah kalian mempercayai bahwa seseorang akan diberikan karunia seperti 

yang diberikan kepada kalian, kecuali kepada orang-orang yang mengikuti 

agama kalian. Pada gira'ah tersebut terdapat kata yang dikedepankan dan 

juga ada kata yang diakhirkan. Huruf Jam disini merupakan tambahan. Kata 

“sa” merupakan pengecualian yang bukan termasuk kata pertama, karena 

jika tidak maka ucapan tersebut tidak boleh diucapkan. Kemudian, masuklah 

kata “4-1”, karena awal kalimatnya berupa penafian (pengingkaran) sehingga 

kata “451” tersebut masih berhubungan dengan kata A12 yang berkedudukan 

khafadh oleh huruf khafadh yang dihilangkan (mahdzuf). Ada yang 

mengatakan bahwa huruf Jam disini bukanlah tambahan dan kata —a 

masih berkonotasi dengan kata “1, —. Ibnu Juraij mengatakan bahwa 

maknanya adalah: Janganlah kalian percaya kecuali kepada orang yang 

mengikuti agama kalian, sebagai bentuk ketidaksukaan jika seseorang 

diberikan karunia seperti yang diberikan kepada kalian. Ada yang mengatakan 

bahwa maknanya adalah: Janganlah kalian memberitahukan sifat-sifat Nabi 

Muhammad yang ada di dalam kitab kalian, kecuali kepada orang yang 

mengikuti ajaran kalian. Hal itu agar tidak menjadi jalan bagi para penyembah 

berhala untuk mempercayainya. Al Farra mengatakan bahwa bisa juga 

dikatakan bahwa ucapan orang Yahudi itu terputus pada firman Allah 

K3 3 yad S “Kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian”. 

ena dikatakan kepada Nabi Muhammad, SI 2 Sad ol 3 

“Katakanlah, bahwasanya petunjuk (yang harus diikuti) adalah petunjuk 

Allah.” Maksudnya, Bahwasanya Saka yang benar adalah penjelasan 

dari Allah. Firman Allah, &5s U J5 Lol Gg: ol “Bahwa akan diberikan 
kepada seseorang seperti apa yang diberikan Naa ” adalah sebuah 

penjelasan yang sangat jelas bahwa tidak seorang pun yang akan diberikan 

karunia seperti karunia yang diberikan kepada kalian. Kata “y ” adalah 

mugaddarah setelah kata “5 “ maksudnya: “Agar tidak diberikan”. Seperti 

firman Allah, | Ibas af aa Ai 3x9 “Allah menerangkan (hukum ini) 

kepadamu, supaya kamu tidak sesua ” (Os. An-Nisaa' (41: 176). 
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Yang senada dengan ayat di atas adalah ucapan: By — 

BI artinya, kita tidak akan bertemu “hingga' atau “sampai' datang hari 

kiamat. Demikian pula halnya dengan mazhab Al Kisa'i. Menurut Al Akhfasy 

adalah athaf terhadap kalimat “'———#9“, sebagaimana telah dijelaskan. 
Maksudnya: Mereka tidak beriman dan tidak pula memiliki hujjah. Kalimat 
tersebut bersambung dengan makna tersebut. Ayat ini seluruhnya ditujukan 

kepada kaum mukminin yang diucapkan oleh Allah dengan tujuan untuk 

memperteguh hati mereka dan mencerahkan pandangan mata hati mereka 

agar mereka tidak mudah ragu dengan keraguan dan kepalsuan yang 

dihembuskan oleh kaum Yahudi mengenai ajaran agama mereka. Makna dari 

ayat tersebut: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian percaya 

kecuali kepada orang-orang yang mengikuti agama kalian. Janganlah kalian 

percaya bahwa seseorang akan diberikan karunia seperti karunia yang 

diberikan kepada kalian, yaitu berupa anugerah dan agama. Jangan pula kalian 

percaya bahwa mereka dapat mengalahkan hujjah kalian mengenai ajaran 

agama kalian di sisi Tuhan kalian, yaitu yang dilakukan oleh orang yang 

menentang kalian dan mengaku mampu melakukan hal tersebut. Sesungguhnya 

petunjuk yang harus diikuti hanyalah petunjuk Allah, dan sesungguhnya 

keistimewaan itu adalah berada pada kekuasaan Allah. Adh-Dhahhak 

mengatakan bahwa kaum Yahudi mengatakan, “Sesungguhnya kami dapat 

mengalahkan hujjah orang-orang yang menyelisihi agama kami di sisi Tuhan 

kami.” Kemudian, Allah pun menjelaskan bahwasanya mereka adalah kaum 

yang akan diberikan azab dan orang-orang beriman akan memperoleh 

kemenangan. Hujjah mereka akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat 

nanti. Pada sebuah hadits dari Rasulullah disebutkan: 

Ab .—.59 DA 

nol (Set Kasi Oa L) s Var Saka, 35 3 

:JE LjB as Kaya 2 KN Ra sera 
e- Pa 

Ta Kas as ap 

Surah Aali 'Imraan | 
» 



kh 

“Sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasrani berhujjah di sisi Tuhan 

kami, mereka berkata, “Kamu telah memberikan satu pahala kepada 

kami dan kalian memberikan dua pahala kepada mereka.' Allah 

kemudian berfirman, “Apakah ada hak kalian yang telah Aku zhalimi?, 

Mereka menjawab, “Tidak ada.” Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya itu 

adalah karunia-Ku yang diberikan kepada siapa saja yang Aku 

kehendaki'.””8 Ulama kita mengatakan bahwa seandainya mereka 

mengetahui bahwa itu termasuk fadhilah dari Allah maka niscaya mereka tidak 

akan berusaha menentang hujjah kami di sisi Tuhan kami. Maka, Allah 

memberitahukan kepada nabi-Nya bahwa mereka akan mempertanyakan 

hujjah kalian pada hari kiamat di sisi Tuhan kalian. Kemudian Allah 

memerintahkan kepada Rasulullah untuk membacakan kepada mereka firman 

Allah, Ae 3 “1, Has aga 35 Jamal oJ “Sesungguhnya 

karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa 

yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Mengetahui.” Ibnu Katsir membacanya dengan “——'5 0” dengan mad 

(panjang) sebagai bentuk pertanyaan. 

Yang lainnya membaca tanpa dipanjangkan. Said bin Jubair 

membacanya “——'£ iso dengan mengkasrah-kan huruf hamzah yang 

memiliki makna “pengingkaran” dan merupakan bagian dari ucapan Allah. Al 

Farra mengatakan bahwa maknanya: Katakanlah wahai Muhammad, 

Sa Ie SAI Ka JS Se Tpi ol AI esa esai Hj “Sesungguhnya 
petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan janganlah 

kamu percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa 

yang diberikan kepadamu, dan (jangan pula kamu percaya) 

bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu.” 

Maksudnya adalah kaum Yahudi yang mengalahkanmu dengan kebatilan. 

503 Thabari menyebutkannya di dalam kitab Jaami' Al Bayaan 3/318. 

504 Kedua cara baca itu disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya 3/174 

dan Abu Hayyan di dalam kitab Al Bahru 2/497, keduanya tidak mutawatir. 
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Mereka berkata, “Kami adalah golongan yang lebih baik dari kalian.” 

Nashabnya kalimat “ag Fe 3” adalah oleh kata “Gi ” yang tersembunyi. 

Kata “ j|” membuat kata setelahnya tersembunyi, yaitu kata “51” 

yang maknanya sama dengan kata “ 32” dan “ cfy ” Hasan membacanya 

S— 0?” dengan mengkasrahkan huruf ta" dan mengharakatkan huruf 

ya dengan harakat fathah, yang maknanya “Seseorang diberikan karunia 

seperti yang diberikan kepada kalian” namun objeknya dihapuskan. 

Pada firman Allah yang berbunyi X1 (sa cl 5 | “Sesungguhnya 

petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah” terdapat dua 

pendapat: 

Pertama: bahwasannya petunjuk pada kebaikan dan jalan menuju Allah 

itu berada pada kekuasaan Allah yang akan diberikan kepada siapa saja yang 

dikehendaki-Nya. Oleh karenanya, janganlah kalian mengingkari bahwa Allah 

akan memberikan karunia kepada orang lain seperti yang diberikan kepada 

kalian. Jika mereka mengingkari itu maka katakanlah kepada mereka 

AU ya ap Sl ag Jamil DJ J3 “Sesungguhnya karunia itu di tangan 

Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki- 

Nya”. Pendapat yang lain mengatakan bahwa maknanya: Katakanlah, 

sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah yang kaum mukminin 

mendatanginya dengan rasa keimanan kepada Muhammad, bukan kepada 

yang lainnya. Sebagian kaum sufi berpendapat mengenai ayat ini, “Janganlah 

kalian berinteraksi kecuali dengan orang-orang yang sesuai dengan keadaan 

dan jalan kalian. Karena, sesungguhnya orang yang tidak sejalan dengan kalian 

tidak akan sejalan dengan kalian.' Wallahu a'lam. 

Firman Allah SWT: 

, 2 100 3 sga Hn - -... 8. 

SD pal! Jali 35 abg 2 Lay uya AA 3 YA) 
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“Allah menentukan rahmat-Nya (kenabian) kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.” 

(Os. Aali Imraan (3): 74) 

Menurut Hasan, Mujahid, dan yang lainnya bahwa maksud dari rahmat 

tersebut adalah kenabian dan hidayah-Nya. Sedangkan menurut Ibnu Juraij 

maksudnya adalah Islam dan Al Our' an.” Firman-Nya “Siapa saja yang 

dikehendaki-Nya” menurut Abu Utsman merupakan ucapan yang paling baik 

agar orang yang berharap terus berharap dan orang yang takut terus merasa 

takut, karena “Allah mempunyai karunia yang besar”. 

Firman Allah SWT: 

o! 2 2433 SI) Log Jai, AAU ol PS Jai a3 

AL Bale 3 YUI: Layg Yola Re 
: # 

220 GA 4 . 8. 

LET Ja Labs Je ENI Gs ad IU 

Da3 

“Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan 

kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu, dan di 

antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan 

kepadanya satu Dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika 

kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka 

mengatakan, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang 

ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka 

mengetahui”.” (Os. Aali Imraan (3): 75) 

508 Kedua atsar tersebut disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Tafsir-nya 3/174 

dan Abu Hayyan dalam kitab Al Bahr Al Muhith 2/497. Keduanya dianggap tidak 

multawatir. 
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Pada ayat ini terkandung delapan permasalahan: 

Pertama: Firman Allah UJI Lang Masa ab ola ai Jai 933 

“Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan 

kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu” seperti 

Abdullah bin Salam. 

Firman-Nya UI Laggu J Ja AA ol aa 543 “Dan di antara 

mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu 

Dinar, tidak dikembalikannya padamu” yaitu Finhash bin Azura, seorang 

Yahudi yang mendapatkan titipan satu dinar dari orang lain lantas dia berkhianat 

terhadap orang tersebut. Ada yang mengatakan bahwa orang itu adalah Ka'ab 

bin Al Asyraf dan sahabat-sahabatnya. Ibnu Witsab dan Al Asyhab Al Ugaili 

membacanya dengan “man in tiimanhu””& sesuai dengan orang-orang yang 

membaca “nista 'in”. Ini adalah bahasa kaum Bakar dan Tamim. Pada kalimat 

yang diucapkan oleh Abdullah disebutkan “maa laka laa tiimannaa 'ala 

yuusuf”, dan yang lainnya membacanya dengan huruf alif. Nafi” dan Al Kisa'i 

membacanya “yuaddihii””" dengan menambahkan huruf ya' di akhir kata 

tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa Abu Amru, A1 A' masy, Ashim, dan 

Hamzah menyepakati untuk menghentikan lafadz tersebut (wagaf) pada huruf 

ha', yaitu seperti yang disebutkan pada riwayat Abu Bakar. Mereka 

membacanya “yu addih ilaik”. An-Nuhas mengatakan bahwa huruf ha' -nya 

dibaca sukun. Itu tidak boleh kecuali pada syair sebagian ahli nahwu. 

Sedangkan yang lainnya tidak memperbolehkan sama sekali. Diriwayatkan 

bahwa orang yang membaca seperti itu berarti telah melakukan kesalahan, 

karena hal itu mengisyaratkan bahwa huruf ha -nya diharakatkan sukun. Abu 

Amru adalah orang yang paling memperbolehkan bacaan seperti itu. Pendapat 

yang benar adalah bahwa huruf ha “-nya diharakatkan kasrah. Itu adalah 

506 Cara baca seperti ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Tafsir-nya 3/177 
dan dinisbatkan kepada Ubay bin Ka'ab. Bacaan ini termasuk bacaan yang syaad:. 

507 Lihat kitab 4! Muharrir Al Wajiiz 3!177, Al Bahr Al Muhiith 2/49, dan Tagrib 
An-Nasyr hal. 15, bab: Haa kinayah. 
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bacaan Yazid bin Al Oa'ga”. Al Farra mengatakan bahwa mazhab sebagian 

bangsa Arab mensukunkan huruf ha 'jika huruf sebelumnya berharakat hidup. 

Ada yang mengatakan bahwa huruf ha "tersebut juga boleh diharakatkan 

kasrah pada ayat tersebut, karena ia terletak pada posisi jazm, yaitu ya" 

adz-dzahibah. Abu Al Mundzir, Salam, dan Az-Zuhri membacanya 

“yu addihu” dengan mengharakatkan dhammah pada huruf. ha tersebut tanpa 

menggunakan huruf waw. Gatadah, Humaid, dan Mujahid membacanya 

“yuaddhihuu” dengan menambahkan huruf waw pada akhir lafadz tersebut. 

Dipilih huruf waw karena huruf waw termasuk huruf syafawi dan huruf ha ' 

termasuk huruf yang dikeluarkan pada rongga mulut terjauh (terdalam). 

Sibawaih mengatakan bahwa huruf waw pada lafadz mudzakar sama 

kedudukannya dengan huruf alifpada lafadz mu 'annats. Kemudian, huruf 

tersebut digantikan dengan huruf ya, karena huruf ya lebih ringan jika 

sebelumnya berharakat kasrah atau berhuruf ya". Kemudian, hufur ya 

dihapuskan dan tersisa harakat kasrah karena huruf ya ' terkadang dapat 

dihapuskan. Kata kerja itu sendiri berkedudukan marfu ', sehingga dia tetap 

pada kedudukannya. 

Kedua: Allah memberitahukan bahwa pada kaum ahli kitab terdapat 

orang yang suka berkhianat dan juga orang yang dapat dipercaya. Kaum 

mukminin tidak dapat membedakan hal tersebut, oleh karenanya seluruh kaum 

ahli kitab hendaknya dihindari. Pada ayat ini hanya disebutkan kaum ahli kitab 

meskipun kaum mukminin pun ada yang seperti itu. Pengkhususan penyebutan 

kaum ahli kitab saja karena orang-orang yang suka berkhianat pada ahli kitab 

lebih banyak. Oleh karenanya, penyebutan itu dilakukan atas dasar keumuman 

perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Lafadz ginthaar sudah pernah disebutkan 

penafsirannya. Adapun yang dimaksud dengan dinar adalah sama dengan dua 

puluh empat girath. Oirath sendiri sama dengan tiga biji yang terdapat di bagian 

tengah gandum. Sehingga, jumlahnya adalah tujuh puluh dua biji. Oleh karena 

itu, orang yang dapat menjaga yang banyak maka tentu dia akan lebih dapat 
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menjaga yang sedikit. Orang yang diberikan kepercayaan berupa harta yang 

sedikit kemudian dia berkhianat, maka tentu ketika diberikan kepercayaan 

berupa harta yang banyak maka dia akan lebih berkhianat. Ini adalah dalil 

yang paling tepat atas pemahaman ayat tersebut. Pada kasus ini terdapat 

banyak perbedaan pendapat di antara para ulama, sebagaimana yang 

disebutkan dalam Ushul Figih.?8 Allah menyebutkan ada dua golongan 

manusia, yaitu orang yang menunaikan kepercayaan dan orang yang tidak 

menunaikan kepercayaan yang telah diberikan, kecuali jika ditagih. Terkadang 

pada sebagian orang ada yang tidak menunaikan kepercayaan itu dengan 

baik meski kamu telah menagihnya. Allah menyebutkan kedua golongan 

tersebut karena kedua golongan itu adalah golongan yang paling banyak 

(mayoritas) dan golongan yang biasanya ada, sedangkan golongan yang ketiga 

hanya sedikit dan jarang sekali. Oleh karenanya, firman Allah hanya 

mengemukakan golongan yang mayoritas saja. Thalhah bin Mushrif, Abu 

Abdurrahman As-Sulami, dan yang lainnya membacanya “dimta””8 dengan 

mengharakatkan huruf dal dengan harakat kasrah. 

Ketiga: Abu Hudzaifah berdalil atas keharusan menagih orang yang 

berhutang dengan firman Allah Lgu ap S3 Ni “kecuali jika kamu selalu 
menagihnya”. Namun, seluruh ulama tidak sependapat dengan pendapat 

tersebut. Penjelasan mengenai hal ini telah disebutkan pada surah Al Bagarah. 

Sebagian orang-orang Baghdad dari para ulama kita mengatakan 

untuk memenjarakan orang yang berhutang dengan dalil firman Allah 
Lgu ae EL Y Oni Laga J Jt aa ol Ha) “Dan di antara 

508 Lihat pendapat para ahli ilmu ushul figih secara terperinci pada kitab A1 Mahshul 
karya Ar-Razi, Al Ihkam karya Al Adami, dan kitab Nihayat As-Suul karya Al 
Asnawi. 

509 Oira'ah (bacaan) tersebut disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam kitab Tafsir- 
nya 3/178 dan Abu Hayyan dalam kitab A1 Bahru 2/500. Keduanya adalah gira'ah 
yang tidak mutawatir. | 
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mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu 

Dinar. tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu 

menagihnya”. Mereka mengatakan bahwa jika orang yang berhutang 

(diberikan kepercayaan) selalu bersamanya namun dia dilarang untuk 

menggunakan kepercayaan tersebut maka berarti orang tersebut juga boleh 

ditangkap (dipenjara). Ada yang mengatakan bahwa firman Allah “kecuali 

jika kamu selalu menagihnya” maksudnya adalah menagihnya sendiri secara 

berhadapan dengan orang tersebut sehingga orang tersebut merasa malu 

dengan kamu, karena rasa malu itu terletak pada kedua mata. Ingatlah ucapan 

Ibnu Abbas, “Janganlah kamu menagih sesuatu kepada orang yang buta, 

karena rasa malu itu terletak pada kedua mata.” Jika kamu meminta (menagih) 

sesuatu kepada saudaramu, maka lihatlah orang itu dengan wajahmu agar 

orang itu merasa malu, sehingga dia akan menunaikan hakmu. 

Keempat: Kedudukan sifat amanah dalam agama itu sangat agung. 

Orang yang mengagungkan kedudukannya maka dia akan berusaha untuk 

menunaikannya. Dirinya bersama dengan ikatan silaturahmi terletak di dua 

sisi jembatan sirathal mustagim, sebagaimana disebutkan dalam Shahih 

Muslim." Jembatan tersebut tidak akan dapat dilewati kecuali oleh orang 

yang dapat memelihara kedua sifat tersebut. Muslim meriwayatkan dari 

Hudzaifah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW menceritakan kepada kami 

mengenai tingginya kedudukan sifat amanah. Beliau bersabda, 

tag Sen BAK Le0G 3 ng dee 
Ada Iya BUY! Ganis Kep! Jon jl ala 

“Seseorang akan tidur kemudian sifat amanah dicabut dari hatinya. Tea 

Hadits ini telah disebutkan dengan sempurna pada awal surah Al 

s10 Diriwayatkan oleh Muslim dalam pembahasan tentang Iman 1/187, no. 195. 

s11 Hadits ini telah disebutkan periwayatannya. 
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Bagarah. Ibnu Majah”? meriwayatkan, Muhammad bin Al Mushannafi 

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb menceritakan kepada 

kami dari Said bin Sinan dari Abu Az-Zahiriyah dari Abu Syajarah Katsir 

bin Murrah, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, 

Ea NI GE oi Tap Ae lg ol IG SI JS Se Ol 

Us VI RAFI SUN Ta 5 GA Elia YES bb dh 
G a & Pa 3.85 3 - : 2 aa 8 ye ga Teu Ka EH IAI Tia TE Uopaa Ul Yaa SIS (Uban 
lo 0 - Ad GTA . . Lan TA GTA or £ Aa ia 3 

dn 6 Ula Uaoe Y) AA Ab Ia (Una Untar VI AA ed Ka JI 
- Ac 

“Sesungguhnya jika Allah hendak membinasakan seorang 

hamba maka dicabutlah sifat malu darinya. (Sehingga) kamu 

menemukannya dalam keadaan sangat membenci lagi dibenci. 

Kemudian ketika kamu menemukannya dalam keadaan sangat 

membenci dan dibenci maka dicabutlah amanah darinya (sehingga) 

kamu menemukan dirinya menjadi pengkhianat dan dikhianati. 

Lalu ketika kamu menemukan dalam keadaan berkhianat dan 

dikhianati maka dicabutlah rahmat (kasih sayang) dari dirinya. 

(Sehingga) ketika rasa kasih sayang dicabut dari dirinya maka 

kamu menemukannya dalam keadaan terkutuk dan terlaknat. Lantas 

ketika kamu menemukannya dalam keadaan terkutuk dan terlaknat 

maka janjikeislaman dicabut dari dirinya. '”'? Pada pembahasan 

312 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang Fitnah, bab: Hilangnya 
sifat amanah 2/1347. 

513 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Fitnah 2/1347. 
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surah Al Bagarah disebutkan makna sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, 

DAS AS Y, DSA ya IBU 

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan kepercayaan 

kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang 

mengkhianatimu. "4 Wallahu a'lam. 

Kelima: Pada ayat ini tidak ada satu orang ahli kitab pun yang 

memperoleh pelurusan (pembenaran) dirinya, berbeda dengan orang yang 

berpendapat bahwa ada sebagian ahli kitab yang tidak khianat. Karena, pada 

kaum muslimin yang fasik masih ditemukan adanya orang yang amanah dan 

dapat dipercaya ketika diberikan kepercayaan berupa harta yang banyak. 

Namun, meski demikian mereka tidak dikatakan sebagai orang-orang yang 

lurus. Kesaksian bahwa seseorang dianggap sebagai orang yang lurus tidak 

dapat dijadikan sandaran bahwa seseorang akan dapat menunaikan amanah 

ketika diberikan kepercayaan berupa harta titipan. 

Keenam: firman Allah, i J6 EL GUS “Yang demikian itu lantaran 

mereka mengatakan”, maksud dari kata “Mereka” adalah kaum Yahudi. 

Firman Allah, (Japa sa d we La “Tidak ada dosa bagi kami 

terhadap orang-orang ummi”. Ada yang berpendapat bahwa kaum Yahudi 

jika membaiat kaum mulimin maka mereka akan mengatakan bahwa tidak 

ada dosa bagi mereka terhadap orang-orang ummi. Artinya, tidak ada dosa 

bagi merekajika berlaku zhalim terhadap kaum muslimin karena kaum muslimin 

berbeda dengan mereka. Mereka menganggap bahwa ajaran tersebut terdapat 

di dalam kitab suci mereka. Maka, Allah pun mendustakan mereka dan 

membantah mereka dengan firman-Nya “Bukan demikian”. Maksudnya, 

514 Telah disebutkan periwayatannya. 
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tentu Allah akan memberikan azab atas kedustaan mereka dan sikap mereka 

yang menghalalkan harta orang-orang Arab. Abu Ishag Az-Zujaj mengatakan 

bahwa sampai disitu firman Allah tersebut selesai. Kemudian Allah melanjutkan 

dengan firman-Nya, (5515 0513 3 Cp “Sebenarnya siapayang menepati 

Janji (yang dibuat)nya dan bertakwa. 'Dikatakan bahwa kaum Yahudi telah 

meminjam banyak harta orang-orang Arab. Ketika sebagian dari mereka 

memeluk Islam maka orang-orang Yahudi itu berkata, “Tidak ada bagian sedikit 

pun bagi kalian atas kami, karena kalian telah meninggalkan agama kalian 

maka gugurlah agama kalian itu dari kami.” Mereka menyatakan bahwa itu 

adalah hukum kitab Taurat. Allah menjawab, “Bukan (demikian)” sebagai 

bantahan atas ucapan mereka “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang- 

orang ummi”. Maksudnya, tidak seperti yang kalian katakan. Kemudian 

Allah melanjutkan, “Sebenarnya siapa yang menempati janji (yang 

dibuat)nya dan bertakwa” dari perbutan syirik maka dia tidak termasuk 

orang-orang yang berdusta. Akan tetapi dia akan dicintai oleh Allah dan Rasul- 

Nya. 

Ketujuh: Seseorang berkata kepada Ibnu Abbas, “Kami berhak atas 

sebagian harta ahli dzimmah yang berupa ayam dan kambing, kami juga 

berhak mengatakan bahwa kami tidak peduli atas hal tersebut.” Maka, Ibnu 

Abbas berkata kepada orang tersebut, “Ini seperti perkataan yang dikatakan 

oleh ahli kitab “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi.” 

Sesungguhnya jika mereka menunaikan jizyah maka harta mereka tidak halal 

bagi kalian, kecuali jika mereka merelakannya.”'$ Disebutkan oleh 

Abdurrazag dari Ma'mar, dari Abu Ishag Al Hamdani, dari Sha'sha'ah, 

bahwasanya seseorang berkata kepada Ibnu Abbas .... seperti yang disebutkan 

di atas. 

515 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami' Al Bayaan dari 
Ibnu Abbas 3/227. Demikian pula Abu Hayan di dalam kitab Al Bahr Al Muhith 2/ 
501. 
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Kedelapan: Firman Allah, 5 alay g Oa Ide 2) 1 

“Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui ”"" 

menunjukkan bahwa orang yang kafir tidak dapat diterima kesaksiannya. 

Karena, Allah telah mensifatinya sebagai seorang pendusta. Ayat tersebut juga 

mengindikasikan bantahan atas orang-orang kafir yang suka mengharamkan 

dan menghalalkan apa-apa yang tidak diharamkan dan tidak dihalalkan oleh 

Allah. Mereka membuatnya menjadi seolah-olah seperti bagian dari ajaran 

syariat. Ibnu Arabi'"' mengatakan bahwa keterangan ini adalah bantahan atas 

orang yang menganggap suatu perbuatan sebagai perbuatan baik tanpa 

berdasarkan atas dalil. Ibnu Arabi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui 

ada ahli kiblat yang mengatakan hal tersebut. Dalam sebuah hadits disebutkan 

bahwa ketika ayat ini turun Rasulullah bersabda, 

Ip BE GB SAI SAS SE P3) Alat 3 IS APU 
PSG 

“Tidak ada sesuatu pun di masa jahiliyah kecuali berada di bawah kakiku 

selain amanah. Sesungguhnya amanah itu dikembalikan kepada ahli 

kebajikan dan ahli maksiat.” 

Firman Allah SWT: 

ur 

Oi bang ATI JG sonia Har di 

s6 Firman Allah “Padahal mereka mengetahui” adalah jumlah haliyah untuk 

mensifati mereka karena keburukan apa yang telah mereka lakukan, yaitu perbuatan 

dusta. Artinya, pengetahuan akan sesuatu malah membuat jauh dan melakukan 

perbuatan buruk, yaitu berbuat dusta. Mereka berdusta bukan karena kelalaian 

atau kebodohan mereka, akan tetapi berdasarkan atas pengetahuan mereka. 

517 Lihat kitab Ahkam Al Our 'an dari ayat tersebut 1/277. 

518 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya 2/51. 
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“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 

dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertakwa.” (Os. Aali “Imraan (3): 76) 

Kata “man” mubtada' marfu' sekaligus huruf syarat. Kata “aufaa” 

berkedudukan sebagai jazm. Kata “ittaga” sebagai mathuf Artinya: 

bertakwa kepada Allah, tidak berdusta, dan tidak menghalalkan yang 

diharamkan oleh Allah. Kemudian dilanjutkan dengan firman-Nya “Maka 

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”, artinya Allah 

mencintai mereka. Telah dijelaskan arti kecintaan kepada Allah dan para wali- 

Nya. Huruf ha' pada firman Allah “bi “ahdih?” kembalinya kepada Allah. Hal 

itu telah disebutkan pada firman Allah 'Mereka berkata dusta terhadap 

Allah, padahal mereka mengetahui. "Bisa juga kembalinya kepada orang 

yang menunaikan janji (hutang) dan orang yang menjaga dirinya dari kekufuran, 

sifat khianat, dan melanggar sumpah (janji). Kata “al 'ahd” adalah mashdar 

yang dihubungkan dengan fa 'il (subjek) dan maf 'ul (objek). 

Allah SWT berfirman : 

al | Ai Ih KS non AT aga € Sl oJ 

Ya as HI HA og 

Wa IS Ai aa 
“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) 

Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, 

mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah 

tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat 

kepada mereka pada Hari Kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan 

mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” (Os. Aali “Imraan (3): 77) 

Pada ayat ini terdapat dua permasalahan: 

: e 
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Pertama: para imam?'" berkata, dari Al Asy'at bin Oais, “Antara diriku 

dengan seseorang dari kaum Yahudi terdapat sebidang tanah, namun dia 

mengingkari tanah itu milikku. Maka, aku membawanya kepada Rasulullah.
 

Rasulullah bertanya kepadaku, “Apakah kamu memiliki saksi?” Aku 

menjawab, “Tidak.” Beliau berkata kepada orang Yahudi, 'Bersumpahlah. ' 

Lantas, orang Yahudi itu pun bersumpah. Kemudian dia mengambil harta 

milikku itu. Allah pun menurunkan firman-Nya, Sesungguhnya orang-orang 

yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka 

dengan harga yang sedikit....'” Dan para imam?2 juga meriwayatkan dari 

Abu Umamah, bahwasannya Rasulullah bersabda, 

7 4 4 “NX 0 be - . 

Ip 3 WN SN II D3 Ana lema SA GP R3 
Pe Ra na 
Cas 07 TJE SJ pn Usa WS OS Ola Jar V Jas Rm 

Bf ya 

“Siapa saja yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya 

maka Allah mewajibkan neraka atas dirinya dan mengharamkan surga 

baginya. ” Seseorang berkata kepada beliau, “Bagaimana halnya jika (yang 

diambil) hanyalah sesuatu yang sederhana (tidak berharga)?” Beliau menjawab, 

“Meski hanya sepotong kayu arak.” 

Telah dijelaskan pada surah Al Bagarah makna dari firman Allah, “Dan 

Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada Hari Kiamat dan tidak 

mensucikan mereka.” (Os. Al Bagarah (2): 174). 

Kedua: Ayat tersebut dan hadits-hadits yang lain menunjukkan bahwa 

519 Ybnu Katsir menyebutkannya dalam Tafsir-nya 2/52-53. 

:2 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al Iman 1/122, An-Nasa'i dalam Adab 

Al Oudhaat 8/216, Ibnu Majah dalam Al Ahkam 2/779 no. 2324, Ad-Darimi dalam 

Al Buyu' 21180, dan Ahmad dalam Musnad-nya 5/260. 

(Tafsir Al Ourthubi 
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ketetapan seorang hakim yang tampak tidak dapat menghalalkan perkara 
yang tidak tampak dan telah diketahui jelas kebatilannya. Para imam 
meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, “Rasulullah bersabda, 

Ai Dasi af Seng 15 Gas ul h, ed dana SA 

AR ap IPS gl Up ja Ia 

Aa TAN Up BA gl baba 

2 “ le 

Sesungguhnya kalian datang meminta kepadaku untuk menjadi penengah, 
padahal aku hanyalah seorang manusia biasa. Sebagian dari kalian mungkin 
lebih baik hujjahnya dari yang lain. Sesungguhnya aku hanya menetapkan 
hukum diantara kalian sesuai dengan apa yang aku dengar dari kalian. 
Siapa saja yang telah ditetapkan baginya akan hak saudaranya maka 
janganlah dia merampas hak tersebut, maka sesungguhnya aku akan 
memberikan potongan api neraka yang akan dibawanya pada Hari 
Kiamat. ””' Tidak ada perbedaan pendapat para imam mengenai hal ini. 
Abu Hanifah menentang pendapat ini dan bersikap berlebihan. Dia berkata, 
“Ketetapan seorang hakim yang berdasarkan pada kesaksian batil 
membolehkan kemaluan bagi selain muhrimnya, sebagaimana yang disebutkan 
pada surah Al Bagarah. Dan beranggapan atas kesaksian seseorang dengan 
kesaksian palsu bahwa seorang pria telah menceraikan istrinya adalah benar, 
kemudian hakim tersebut menetapkan hukum berdasarkan kesaksian 
keduanya, maka kemaluan istrinya menjadi halal bagi pria yang menikahinya 
meski orang tersebut mengetahui bahwa sebenarnya hal itu batil. Pendapatnya 
itu mendapat kecaman dan dibantah dengan hadits yang shahih dan jelas 
(Sharih). Dikatakan pula bahwa harta harus dijaga dan wanita tersebut 
dianggap tidak halal karena hukum-hukum (syarat-syarat cerai) yang dianggap 

3 

21 Telah disebutkan periwayatannya. 
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rusak. Sikap seperti itu tidak dapat dikatakan sebagai sikap menjaga kesucian 

dirinya. Kesucian (kehormatan) diri itu lebih berhak untuk dijaga dan dipelihara. 

Batilnya pendapat Abu Hanifah tersebut akan dijelaskan pada pembahasan 

tentang ayat li 'an, insya Allah. 

Firman Allah SWT: 

-  , - 2 cz t. aa CT 22 8 

MEA ia Be yA IL nia Oogle Uya Ala D3 

” Ps Aa BT kat 2 1 3 - sen P2 

AS Ia JA 3 A1 mas Ia ja ig ya IN Ton ja 3 
ps at, 5 0.3 GS 1 -— 3 3, gs? 

BD ag SSI AI Je oa Ml 

“Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar- 

mutar lidahnya membaca Al Kitab, supaya kamu menyangka yang 

dibacanya itu sebagian dari Al Kitab, padahal ia bukan dari Al 

Kitab dan mereka mengatakan, “Ia (yang dibaca itu datang) dari 

sisi Allah,” padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta 

terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. a 

(Os. Aali Imraan (3): 78) 

Maksudnya adalah sekelompok kaum Yahudi. Firman Allah “yalwuuna 

alsinatahum bil kitaab” dibaca oleh Abu Ja'far dan Syaibah dengan 

“yulawwuuna””? yang mengindikasikan kesan banyak. Artinya: Mereka 

menyelewengkan ucapan dan memutarbalikkan maksudnya. Asal makna kata 

“al-layy” adalah “al mai?” (condong) seperti kalimat “Menyondongkan 

tangan dan kepalanya”. Firman Allah “Iayyan bi alsinatihim”?? (dengan 

memutar-mutar lidahnya) maksudnya adalah membangkang kebenaran dan 

52 Oira 'ah seperti ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Tafsir-nya 3/158 dan 

Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith 2/503. Bacaan tersebut tidak murawatir. 

523 (Os. An-Nisaa' (4): 46) 
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cenderung (condong) pada yang lainnya. Sedangkan makna firman Allah 

“walaa talwuuna 'ala ahadin”” maksudnya adalah tidak berpaling 

padanya. 

Dalam suatu hadits disebutkan, 

2 - Spa 3 3 INN 
Penundaan pembayaran utang bagi yang mampu membayar, 

menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya.” 

Firman Allah SWT: 

Go Fe ah Tari LT stars 1 et 1 2. 
yel gia 3 2d SAI ASI AI Aja ol yaa OS Le 

2 MA Gabe ban n 82. Pe 3 
Ogelas AT Lag Gebang IS US$ Al 093 ya J Le Ip 

- .. 54 4 2 £.. 7. 

BD Ona AAS Lg HS 

“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan 

kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada 

manusia: “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku 

bukan penyembah Allah.” Akan tetapi (dia berkata): “Hendaklah 

kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu 

mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap 

mempelajarinya.” (Os. Aali Inraan (3): 79) 

Kata “maa kaana” artinya “Tidak sepatutnya atau tidak wajar”. 

Sebagaimana firman Allah, at If Caps Jah ol ye kl DE C3 “Dan 
tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 

lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).” (Os. An-Nisaa' (41: 92). 

52 (Os. Aali “Imraan (3J: 153) 
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Juga, firman-Nya, as yz Isl ol ih HE L “Tidak layak bagi Allah 

mempunyai anak.” (Os. Maryam (19): 35). Dan, firman Allah, 

bat tas ol El 53 C “Tidak pantas bagi kita membicarakan ini,” 

maksudnya adalah tidak wajar. Kata “basyar” mencakup satu individu dan 

jamak, karena berkedudukan sebagai mashdar. Menurut Adh-Dhahhak dan 

As-Suddi? mengatakan bahwa maksudnya adalah Isa. Yang dimaksud dengan 

kitab adalah Al Our'an. Sedangkan yang dimaksud dengan al hukm adalah 

ilmu pengetahuan dan pemahaman. Maksudnya: Sesungguhnya Allah tidak 

mentolerir sifat dusta pada seorang nabi. Jika ada seorang manusia yang 

melakukan itu maka Allah akan merampas tanda-tanda kenabian darinya. 

kata “tsumma yaguula” manshub terhadap dua kata antara “an yu 'tiyahu” 

dan “yaguula”. Artinya, tidak ada seorang nabi pun dapat mengadakan tanda- 

tanda kenabian. Firman-Nya “Hendaklah kamu menjadi penyembah- 

penyembahku bukan penyembah Allah.” Akan tetapi (dia berkata), 

“Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani,” artinya: Akan tetapi 

diperbolehkan bagi seorang nabi mengatakan kepada orang-orang, “hendaklah 

kamu menjadi orang-orang rabbani.” Ada yang berpendapat bahwa ayat ini 

ditujukan kepada kaum Nasrani Najran. Demikian pula diriwayatkan bahwa 

seluruh ayat dalam surah ini sampai firman-Nya yang berbunyi, “Wa idz 

ghadawta min ahlika” asbanun-nuzulnya adalah kaum Nasrani Najran.”2 

Akan tetapi, ayat ini juga ditujukan kepada kaum Yahudi karena mereka 

melakukan perbuatan kafir dan pembangkangan. Kata “ar-rabbaaniyyun” 

bentuk mufradnya adalah “rabbaniy” yang dinisbatkan kepada Rabb 

525 Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al-Muhiith dari An- 

Nugasy. Dia berkata bahwa para ahli tafsir berselisih pendapat mengenai siapa 

yang diisyaratkan dalam firman-Nya, “Tidak wajar bagi seorang manusia. ” Ibnu 

Abbas, Ibnu Juraih, Ar-Rabi', dan jama'ah berpendapat bahwa manusia yang 

diisyaratkan pada ayat tersebut adalah Muhammad. An-Nugasy dan yang lainnya 

mengatakan bahwa maksudnya adalah Isa. Lihat Al Bahr Al Muhith 2/504. 

526 Lihat Asbabun Nuzul karya Al Wahidi, hal. 82, Jami' Al Bayaan karya Ath- 

Thabari 3/232, dan Tafsir Ibnu Athiyyah 3/188. 
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(Tuhan). Kata rabbaniy artinya yang mendidik orang-orang dengan 

mengajarkan ilmu yang kecil sebelum yang besar.” Jadi, orang yang 

mengajarkan itu seolah meneladani Allah dalam memudahkan segala persoalan. 

Diriwayatkan secara maknawi dari Ibnu Abbas, bahwasannya sebagian orang 

mengatakan bahwa seolah-olah kata yang sebenarnya adalah “rabbiyyun”. 

Lalu, dimasukkanlah huruf alif dan nuun agar bermakna “sangat”. 

Sebagaimana orang yang memiliki janggut yang panjang disebut dengan 

sebutan “/ihyaaniy” dan orang yang memiliki rambut yang lebat disebut dengan 

sebutan “jummaaniy”, serta yang memiliki paha yang besar disebut dengan 

sebutan “ragbaaniy”. Al Mubrid berkata bahwa kata “Ar-rabbaaniyyuun” 

artinya adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Bentuk mufrad-nya adalah 

rabbaan. Atas dasar itu maka maknanya adalah: Orang-orang yang mengatur 

persoalan manusia dan memperbaikinya. Huruf alif dan nuun pada kata 

tersebut membuat kata tersebut memiliki arti sangat. Sebagaimana sebutan 

“rayyaan” dan “athsyaan.” Kemudian, ditambahkan huruf ya "nisbah kepada 

kata tersebut seperti: lihyaaniy, ragbaaniy, dan jummaaniy, 

Makna rabbani adalah orang yang memiliki ilmu mengenai agama Allah 

dan mengamalkannya. Karena, orang yang tidak mengamalkan ilmunya tidak 

dapat disebut sebagai seorang alim ulama. Makna seperti ini telah dijelaskan 

pada surah Al Bagarah. Abu Razin mengatakan bahwa rabbani adalah orang 

yang berilmu dan bijaksana.” Syu'bah bin Ashim meriwayatkan dari Zarr, 

dari Abdullah bin Mas'ud bahwa maksud dari firman-Nya “Akan tetapi 

(dia berkata), "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, '” adalah 

hakim (penguasa) dan para ulama. Ibnu Jubair mengatakan bahwa maksudnya 

adalah para hakim dan orang-orang yang bertakwa.?2? Adh-Dhahhak 

mengatakan bahwa tidak sepantasnya seseorang membiarkan kesungguhannya 

“1! Disebutkan oleh Bukhari pada pembahasan tentang Ilmu 1/24. 

?28 Atsar yang disebutkan ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami 'Al 
Bayaan 3/233, dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhiith 2/506. 

229 Ibid. 
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dalam menghapal Al Our'an. Sesungguhnya Allah berfirman, “Akan tetapi 

(dia berkata), “Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. '” Ibnu 

Zaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “yabbaaniyyuun” adalah 

para wali, pendeta, dan ulama. Mujahid mengatakan bahwa rabbaniyyun 

kedudukannya berada di atas pendeta.” An-Nuhas'?! berkata bahwa ini 

adalah pendapat yang hasan (baik), karena para pendeta (rahib) adalah 

ulama. Rabbani adalah orang yang menggabungkan antara ilmu pasti dengan 

politik. Kata ini diambil dari ucapan orang Arab: Mendidik problematika 

masyarakat disebut sebagai pendidik, yaitu apabila dia memperbaikinya. Abu 

Ubaidah mengatakan bahwa dia mendengar seorang ulama berkata bahwa 

yang dimaksud dengan rabbaniy adalah orang yang mengetahui antara yang 

halal dan haram, perintah dan larangan, dan mengetahui berita tentang umatnya, 

apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Muhammad bin Al Hanafiyah 

berkata pada hari di mana Ibnu Abbas wafat, “Pada hari ini telah meninggal 

dunia rabbani umat ini.””? Diriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya beliau 

bersabda, 

A25 Aa Ia PAN SAS NG PN S3 ap aa 
aa Ti, SAN tp Ig 
0. 

N 

“Tidaklah seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan yang 

merdeka dan bukan budak melainkan Allah memiliki hak atasnya untuk 

mempelajari Al Our an dan memahami ajaran agama-Nya.” 

Setelah itu, beliau membaca ayat berikut, “Akan tetapi (dia berkata), 

Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani'.” Hadits ini 

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. 

530 Tbid. 

53! Lihat kitab Ma'aanil Our an karya An-Nuhas 1/429. 

522 Atsar ini disebutkan oleh Zamakhsyari dalam kitab Al Kasyaf 1/198. 
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Firman Allah, “Bimaa kuntum tu'allimuunal kitaab wa bimaa 

kuntum tadrusuun” dibaca oleh Abu Amru dan penduduk Madinah 

dengan takhfif (ringan), karena berasal dari kata al “ilm. Abu Hatim 

memilih bacaan seperti ini. Abu Amru membaca “tadrusuuna” bukan 

“judarrisuuna”, yaitu dengan tasydid yang berasal dari kata tadriis. 

Ibnu Amir dan penduduk Kufah membaca kata “tu 'allimuun” dengan 

tasydid yang berasal dari kata “ta 'liim”. Abu Ubaid memilih bacaan seperti 

itu: Abu Ubaid mengatakan bahwa bacaan seperti itu menggabungkan 

dua makna “ta'lamuun” dan “tadrusuun”. Makki mengatakan bahwa 

menggunakan tasydid lebih mengartikan “sangat”. Karena, setiap pendidik 

itu mengetahui suatu ilmu dan tidak semua orang yang mengetahui itu 

disebut sebagai pendidik (mu 'allim). Tasydid tersebut menunjukkan akan 

makna “ilm” dan “ta'liim”. Sedangkan takhfif (peringanan) hanya 

menunjukkan ilmu saja. kata ta'lim sendiri lebih menunjukkan makna 

“sangat” dan terpuji. Sedangkan kata lain lebih menunjukkan “sangat” dalam 

arti tercela. Sehingga, kata tersebut menghindari ungkapan: “jadilah kamu 

orang-orang yang fagih (mengerti), hakim (bijaksana), dan ulama dengan 

pendidikan kalian”. Hasan berkata, “Hendaklah kamu menjadi para hakim 

dan ulama dengan ilmu kalian.” Abu Haiwah membacanya “tudrisuun”" 

Mujahid membacanya “ta 'allamuun””5 dengan mengharakatkan fathah 

pada huruf ta" dan mentasydidkan huruf laam, yang bermakna 

“jata 'allamuun.” 

Firman Allah SWT: 

533 Oira“ah dengan takhfif adalah termasuk gira'ah sab'ah yang mutawatir, 

sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Igna' 2/621 dan Tagrib an-Nasyr, hal. 

101. 

534 Kedua bacaan tersebut disebutkan oleh Ibnu Athiyyah 3/191 dan Abu Hayyan 

2/506. Keduanya dianggap tidak mutawatir. 

535 Ibid. 

Kn Surah Aali “Imraan | 



. 5 Aga 3 Ti 35 .€ » 5.7. . LE. 3g3o - 

SA AI GT KA Iya Ol SG NG 

“Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan 

malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia 

menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut 

agama) Islam?” (Os. Aali Imraan (3): 80) 

Ibnu Amir, Ashim, dan Hamzah membacanya dengan manshub?"5 

sebagai athafatas kalimat “an yu tiyahu”. Ayat ini diperkuat oleh ucapan 

seorang Yahudi kepada Rasulullah, “Wahai Muhammad, apakah kamu ingin 

kami menjadikanmu sebagai Tuhan?" Allah berfirman, " Tidakwajar bagi 

seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan 

kenabian,” hingga firman-Nya, “Dan (tidak wajar pula baginya) 

menyuruhmu.” Pada ayat tersebut terdapat dhamir (kata ganti) manusia. 

Artinya: Tidaklah wajar bagi seseorang menyuruhmu wahai manusia, yang 

maksudnya adalah Isa dan Uzair. Yang lainnya membaca secara marfu 

dengan memotong ucapan pertama. Pada bacaan ini terdapat dhamir (kata 

ganti) Allah, yaitu maksudnya: tidaklah wajar bagi Allah menyuruhmu untuk 

....Hal yang memperkuat gira 'ah (bacaan) ini adalah bahwa pada mushaf 

Abdullah disebutkan “wa Ian ya 'murakum”, hal ini menunjukkan isti 'naf 

dan dhamir-nya pun kembali pada Allah. Hal ini disebutkan oleh Makki dan 

dikatakan oleh Sibawaih dan Az-Zajjaj. Ibnu Juraih dan jama'ah mengatakan 

“wa laa ya murukum”. Ini adalah gira 'ah Abu Amru dan Al Kisa'i. Penduduk 

Makkah dan Madinah membaca “an tattakhidzuu,” artinya menjadikan para 

536 Kedua bacaan tersebut disebutkan oleh An-Nahhas dalam kitab Ma'ani Al 

Our 'an 1/430 dan Abu Hayan dalam AI Bahr Al Muhith 2/507. Keduanya termasuk 

gira'ah sab'ah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab AI Igna' 2/621 dan 

Tagrib An-Nasyr, hal. 101. 

537 Tbid. 
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malaikat dan nabi sebagai Tuhan. Hal seperti ini terjadi pada kaum Nasrani. 

Mereka mengagungkan para nabi dan malaikat hingga menjadikannya sebagai 

Tuhan. Allah berfirman, 254124 13) 3x5 JSIL SU “Apakah (patut) 
dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut 

agama) Islam? ” dengan nada pengingkaran dan takjub. Maka, Allah pun 

mengharamkan manusia untuk menjadikan para nabi sebagai sesembahan yang 

mereka jadikan sebagai Tuhan mereka. Akan tetapi, makhluk Allah diharuskan 

untuk menghormati mereka (para nabi). Dari Rasulullah bahwasanya beliau 

bersabda, 

5 160.2 7 - 03 z 3 3” 25 . 

» o 2 2, 3 

Gea 1 Ja C9 

“Janganlah salah seorang dari kalian berkata, “Hamba sahayaku laki- 

laki dan hamba sahayaku perempuan ' akan tetapi katakanlah "Pemuda 

dan pemudiku '. Janganlah salah seorang dari kalian berkata “Tuhanku ' 

akan tetapi katakanlah “Tuanku'.” Dalam Al Our'an disebutkan, 

“Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. ”?8 Akan dijelaskan mengenai 

makna ini pada pembahasan selanjutnya, insya Allah. 

Firman Allah SWT: 

IS it ya ENI Gas aa Al AS 33 
JG ag Pa Ia Up | ik 

Uh 3G UG Al B care 3 Je Sibh Sik 

ON IA 

538 Os. Yuusuf (12): 42 
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“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, 

“Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan 

hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang 

membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh- 

sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. ' Allah berfirman, 

“Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap 

yang demikian itu?? Mereka menjawab, “Kami mengakui. Allah 

berfirman, “Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku 

menjadi saksi (pula) bersama kamu.” (Os. Aali Imraan (31: 81) 

Dikatakan bahwa Allah mengambil sumpah para nabi agar sebagian 

dari mereka membenarkan sebagian yang lain.” Itulah makna dari menolong 

dengan membenarkan. Ini adalah ucapan Said bin Jubair, Oatadah, Thawus, 

As-Suddi, dan Hasan. Itu sesuai dengan zahir ayat tersebut. Thawus berkata, 

“Allah telah mengambil perjanjian pertama dari para nabi untuk beriman 

terhadap ajaran yang dibawa oleh nabi yang lain.”540 Ibnu Mas'ud 

membacanya “ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang 

yang diberikan kitab”."! Al Kisa'i mengatakan bahwa dibolehkan pula 

membacanya “wa idz akhadzallah miitsaagan nabiyyiin” yang artinya: 

Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian orang-orang yang bersama para 

nabi. Orang-orang Bashrah mengatakan bahwa jika Allah mengambil perjanjian 

dari para nabi maka Allah pun pasti mengambil perjanjian dari orang-orang 

539 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrir Al Wajiz 3/1940 

dari Thawus dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith 2/508 dari Ali, Ibnu 

Abbas, Thawus, Hasan, dan As-Suddi dengan lafaz “Sesungguhnya orang-orang 

yang telah diambil sumpah mereka oleh Allah adalah para nabi, bukan umat mereka. 

Allah mengambil sumpah mereka agar sebagian dari mereka membenarkan sebagian 

yang lain dan sebagian dari mereka menolong sebagian yang lain. 

540 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam kitab Ma 'ani Oira 'ah dari Thawus 

1/430. 

581 Lihat gira 'ah ini pada kitab Jami' Al Bayan 3/236, Al Bahr Al Muhith 2/508, 

dan Ma 'ani Al Our 'an 1/43 1. Hal itu mengandung makna penafsiran, bukan gira 'ah. 
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yang bersama para nabi tersebut. Karena, mereka telah mengikuti dan 

membenarkan para nabi tersebut.'? Lafaz “maa” pada “lammaa” artinya 

adalah “yang”. Sibawaih berkata, “Aku bertanya kepada Khalil bin Ahmad 

mengenai firman Allah 'Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian 

dari para nabi: “Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa 

kitab dan hikmah, ”” Khalil mengatakan bahwa kata “Jammaa?” artinya adalah 

“yang”. An-Nuhas mengatakan bahwa kalimat yang sebenarnya dari ucapan 

Khalil adalah Yilladzi aataitukumuuha?”. Kemudian, hurufha'-nya dihilangkan 

karena panjangnya kata tersebut. Kata “alladz?” sendiri berkedudukan marfu' 

sebagai mubtada'. Sedangkan khabar-nya adalah kalimat “min kitaabin wa 

hikmatin”. Kata “min” berfungsi untuk menjelaskan jenis. Ini seperti ucapan 

orang yang berkata, “Zaid lebih baik dari dirimu.” Itu adalah pendapat Akhfas 

yang mengatakan bahwa huruf laam-nya adalah mubtada' Al Mahdawi 

mengatakan bahwa kalimat “tsumma jaa 'akum” dan kalimat setelahnya 

adalah kalimat yang ma thuf terhadap shillah yang kembali pada maushul 

yang terhapus (mahdzuf). Kalimat yang sebenarnya adalah: tsumma 

Jaa akum rasuulun mushaddigun bihi (kemudian datanglah seorang rasul 

kepadamu yang membenarkan apa yang ada padamu). 

Firman Allah, “Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang 

"42 Ath-Thabari mengatakan dalam kitab Jami' Al Bayan bahwa pendapat yang 
benar menurut kami dalam penafsiran ayat ini adalah bahwa ayat tersebut adalah 
berita dari Allah mengenai para nabi-Nya. Dia mengambil perjanjian dari mereka 
dan mengharuskan kepada mereka untuk mendoakan umat mereka dan menetapkan 
ketuhanan-Nya. Karena, ayat tersebut dimulai dengan berita dari Allah mengenai 
para nabi-Nya bahwa Allah telah mengambil perjanjian dari mereka. Kemudian, 
Allah menggambarkan orang yang telah diambil perjanjiannya dengan berfirman 
“dia begini dan begitu”. Pendapat Thabari adalah pendapat paling benar mengenai 
penafsiran ayat ini. Pendapat ini diperkuat oleh perkataan Ibnu Abbas, “Tidaklah 
Allah mengutus seorang nabi dari nabi-nabi yang lain melainkan Dia mengambil 
perjanjian dari mereka bahwa jika Dia mengutus Muhammad sebagai nabi dan ada 
yang hidup maka dia akan membenarkan dan menolongnya. Allah juga 
memerintahkan kepada Muhammad untuk mengambil perjanjian (sumpah) dari 
umatnya. 
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membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh- 

sungguh beriman kepadanya dan menolongnya,” yang dimaksud dengan 

rasul pada ayat tersebut adalah Muhammad, sesuai dengan pendapat Ali dan 

Ibnu Abbas. Kata “rasul” ini meski nakirah namun mengisyaratkan orang 

tertentu. Seperti firman Allah, “Dan Allah telah membuat suatu 

perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi 

tenteram,” hingga pada firman-Nya, “Dan sesungguhnya telah datang 

kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka 

mendustakannya.” (Os. An-Nahi (161: 112). Allah mengambil perjanjian 

dari seluruh nabi untuk beriman kepada Muhammad dan menolongnya jika 

mereka sempat bertemu dengannya. Allah juga memerintahkan kepada mereka 

untuk mengambil perjanjian yang sama terhadap umat-umat mereka. Huruf 

laam pada kalimat “latu minunna bihi” adalah jawaban dari sumpah 

(perjanjian) yang diambil. Kedudukannya sama dengan kedudukan sumpah. 

Hal ini seperti ucapanmu, “Aku bersumpah kepadamu untuk melakukan 

pekerjaan ini.” Seolah-olah Anda berkata, “Aku bersumpah kepadamu.” 

Sumpah tersebut dipisahkan dari jawabannya dengan huruf jarr, yaitukata 

“Jamaa” sebagaimana terdapat dalam gira 'ah Ibnu Katsir. Pendapat yang 

mengharakatkannya dengan harakat fathah berarti menjadikan perjanjian itu 

sebagai sumpah, yaitu pengambilan perjanjian. Huruf Jaam pada kalimat 

“Jatu minunna bihi” adalah jawaban dari sumpah yang dihilangkan 

(mahdzuf), yaitu: demi Allah kamu akan beriman kepadanya. Al Mubrid, Al 

Kisa'i, dan Az-Zajjaj berkata bahwa kata “maa” adalah syarat yang tersusupi 

dengan huruf laam tahgig, sebagaimana huruf tersebut pun terkadang masuk 

ke dalam kata “inna” yang artinya: Meski bagaimanapun aku mendatangimu. 

kata “maa” ini berkedudukan manshub, sedangkan kalimat “Jatu minunna 

bihi” adalah majzum. Hal ini seperti bunyi firman Allah, “wa lain syi naa 

lanadzhabanna””? dan yang sejenisnya. Al Kisa'i mengatakan bahwa kalimat 

“Jatu 'minunna bihi” adalah bentuk sumpah yang dapat dipegang 

543 Os. Al Israa' (17): 86. 
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kebenarannya. Ia berhubungan dengan ucapan yang pertama. Sedangkan 

jawabannya adalah firman-Nya, “aman tawallaa ba'da dzaalika”. Para 

penduduk Kufah membacanya “Jimaa aataitukum”, dengan mengharakatkan 

kasrah pada huruf laam-nya.'“ Ia juga bermakna “alladzi (yang)” dan 

bergantung pada kata “akhadza”, atau bunyinya: Allah mengambil perjanjian 

mereka untuk orang yang diberikan kepadanya kitab dan hikmah. Kemudian 

jika datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan ajaran yang ada 

pada kalian maka kalian harus membenarkannya setelah perjanjian itu. Karena, 

perjanjian semakna dengan makna sumpah, sebagaimana yang telah dijelaskan. 

An-Nuhas mengatakan bahwa Abu Ubaidah memiliki pendapat yang bagus 

mengenai hal ini. Dia mengatakan bahwa maknanya adalah: Ingatlah ketika 

Allah mengambil perjanjian dari nabi yang diberikan kitab kepadanya maka 

kalian beriman kepadanya atas apa yang telah diturunkan kepada kalian berupa 

Taurat. Ada yang mengatakan bahwa pada ucapan itu terdapat kata yang 

dihilangkan, arti ucapan sebenarnya adalah: Ingatlah ketika Allah mengambil 

perjanjian dari para nabi maka kalian mengajarkan kepada orang-orang itu 

ajaran yang telah dibawa kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Kalian pun 
kemudian mengambil perjanjian dari orang-orang untuk beriman. Hal ini 

menunjukkan tentang adanya kata yang dihilangkan. Ada yang mengatakan 

bahwa huruf laam pada lafaz “Jlamaa” dengan bacaan yang diharakatkan 

dengan harakat kasrah maknanya adalah “setelah”, yaitu: setelah Aku 

menurunkan kitab dan hikmah kepada kalian. 

Said bin Jubair membacanya “Jammaa”, yaitu dengan tasydid.”" 

Artinya: Ketika Aku mendatangimu. Ada kemungkinan bahwa asal katanya 

dibaca secara takhfif (ringan), kemudian ditambahkan dengan kata “min”, 

4 Oira'ah dengan mengkasrahkan huruf laam termasuk gira'ah sab'ah yang 
mutawatir, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Igna' 2/621 dan Tagrib An- 
Nasyr, hal. 101. 

545 Oira'ah “Ilammaa” termasuk gira“ah yang syaadz, sebagaimana disebutkan 
dalam kitab Al Muhtasib 1/164. 
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sesuai dengan mazhab yang berpendapat bahwa penambahan tersebut wajib. 

Sehingga, menjadi “Jamin maa”. Kemudian, huruf nuun berubah menjadi 

miim karena idgham. Lalu, terhimpunlah tiga huruf miim. Maka, 

dihapuskanlah miim yang pertama untuk lebih meringankan bacaannya. 

Penduduk Madinah membacanya “aatainaakum” dengan konotasi 

membesarkan. Sedangkan yang lain membacanya “aataitukum” yang 

menunjukkan kata satu. Tidak seluruh nabi diberikan kitab, akan tetapi hanya 

sebagiannya saja yang diberikan kitab. Yaitu, mayoritasnyalah yang diberikan 

kitab suci. Maksudnya: Mengambil perjanjian dari seluruh nabi. Jadi, nabi 

yang tidak diberikan kitab sama hukumnya dengan nabi yang diberikan kitab. 

Karena, semua nabi diberikan hikmah dan kenabian. Selain itu, nabi yang 

tidak diberikan kitab diperintahkan untuk menggunakan kitab nabi yang 

sebelumnya, sehingga nabi tersebut dapat dikategorikan sebagai nabi yang 

diberikan kitab pula. | 

Firman Allah, “Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian- 

Ku terhadap yang demikian itu? ” Mereka menjawab, “Kami mengakui.” 

Allah berfirman, “Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku 

menjadi saksi (pula) bersama kamu'. Kata “agrartum” berasal dari “igraar 

(pengakuan)”. Sedangkan kata “al ishru” dan “al ashru” adalah dua kata 

yang berbeda. Arti dari kata “al ishru” adalah perjanjian. Secara bahasa 

kata “al ishru” maknanya adalah “beban”. Perjanjian diistilahkan dengan istilah 

«al ishru” karena ia merupakan pencegahan dan penekanan yang kuat.” 

Kalimat “gaala fasyhaduu” artinya “ketahuilah”. Dari Ibnu Abbas dan Az- 

Zujaj bahwa maksudnya adalah: Lihatlah dengan jelas, karena seorang saksi 

adalah yang membenarkan pengakuan orang yang tertuduh. Ada yang 

mengatakan bahwa maknanya adalah: Saksikanlah bahwa kalian bertanggung 

jawab atas diri kalian dan pengikut kalian. Said bin Al Musayyib mengatakan 

bahwa Allah berfirman kepada para malaikat, “Jadilah kalian saksi terhadap 

s46 Lihat kitab Lisan Al Arab 1/86 dan 87 dan Ghariib Al Our'an karya Ibnu 

Outaibah, hal. 107. 
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mereka”. Itu adalah bentuk kinayah terhadap sesuatu yang tidak disebutkan. 

Firman Allah SWT: 

5 ... 43 - 8 Amp # - 1 

D Dim ed A3 TU Ia Ip ya 
“Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah 

orang-orang yang fasik.” (Os. Aali “Imraan (3: 82). 

Kata “2” adalah syarat. Maksudnya, barang siapa di antara umat para 

nabi yang berpaling dari keimanan setelah diambil perjanjian mereka maka 

mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang fasik atau orang-orang 

yang keluar dari keimanan. Kata Ha artinya adalah orang yang keluar, 

sebagaimana telah dijelaskan. 

Firman Allah SWT: 

.' #NG RA Ha dki 3 Tok AA ea TSI 

tle Isl Ud Uas an Tia Ca Z3 3 

"3 sa Hanging Sauna Jamila man GE Jai U3 
2... A3 EA BB TAI oo Los Us Long Ta 

Doel Ad 333 

wa 

“Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, 

padahal kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan 

di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada 

Allahlah mereka dikembalikan. Katakanlah, “Kami beriman kepada 

Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang 

diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak- 
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anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi 

dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di 

antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan 

diri.” (Os. Aali Imraan (3): 83-84) 

Firman Allah yang berbunyi, “Maka apakah mereka mencari agama 

lain dari Allah,” dikatakan oleh Al Kalbi bahwa Ka'ab bin Al Asyraf dan 

sahabat-sahabatnya berselisih dengan orang Nasrani dan meminta pendapat 

kepada Rasulullah. Mereka berkata, “Siapa di antara kami yang lebih berhak 

atas agama Nabi Ibrahim?” Rasulullah menjawab, “Masing-masing dari 

kedua golongan terbebas dari agamanya.” Mereka berkata, “Kami tidak 

ridha dengan ketetapanmu dan tidak mengambil (merugikan) agamamu.” 

Lantas, turunlah?” firman Allah, “Maka apakah mereka mencari agama 

lain dari Allah.” 

Kata - TA menjadi manshub oleh kata Opa s, maksudnya: Mencari 

agama lain selain dari agama Allah. AbuAmru membacanya Ok A5 dengan 

huruf ya' atas khabar berupa kalimat Oa ip 548 Jengan huruf ta" 

mukhathabah. Abu Amru mengatakan bahwa kata yang pertama adalah 

khusus, sedangkan yang kedua bersifat lebih umum. Maka, keduanya 

dibedakan karena adanya perbedaan makna. Hafash dan yang lainnya 

membacanya 5' aj Opa dengan Lau ya' pada keduanya karena firman 

Allah yang berbunyi “vc yana 3 Ud w: dibaca oleh yang lain dengan huruf 

fa pada keduanya yang dikhithabkan terhadap firman-Nya yang berbunyi, 

LSP y IS up SEA. Wallahu a'lam. 

547 Lihat kitab Asbab An Nuzul karya An-Nisaburi, hal. 80. 

58 Oiraah Abu Amru yang disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrir 3/ 

199. Ia termasuk gira'ah yang mutawatir. Sebagaimana yang disebutkan dalam 

kitab Al Igna' 2/621 dan Tagrib An-Nasyr, hal. 101. 

549 Oira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Tafsir-nya 3/200. Ia termasuk 

gira'ah sab 'ah yang mutawatir. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Igna' 2/ 

621 dan kitab Tagrib An-Nasyr, hal. 100. 
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Firman Allah aaat 4, maksudnya adalah memasrahkan diri, taat, 

tunduk, dan menghinakan diri. Semua makhluk harus tunduk dan pasrah, karena 

makhluk itu sifatnya dipaksa untuk melakukan sesuatu yang ia tidak mampu 

untuk keluar darinya. Oatadah mengatakan bahwa seorang mukmin itu 

memasrahkan dirinya karena tunduk, sedangkan orang kafir memasrahkan 

dirinya kepada Allah di saat dia akan meninggal dunia, itu pun karena terpaksa. 

Hal itu tentunya tidak akan bermanfaat bagi dirinya.” Sebagaimana disebutkan 

dalam firman Allah, “Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka 

tatkala mereka telah melihat siksa Kami.” (Os. Al Mukmin (401: 85). 

Mujahid mengatakan bahwa masuk Islamnya orang kafir tidak disukai karena 

orang kafir suka bersujud kepada selain Allah, sedangkan bayangannya 

bersujud kepada Allah.?'! Allah berfirman, “Dan apakah mereka tidak 

memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang 

bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud 

kepada Allah, sedang mereka berendah diri.” (Os. An-Nahl (16): 48). 

Allah juga berfirman, “Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa 

yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau pun 

terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang 

hari.” (Os. Ar-Ra'd (131: 15). Ada yang berpendapat bahwa maknanya 

adalah bahwa Allah menciptakan makhluk sesuai dengan keinginan-Nya 

terhadap mereka. Di antara mereka ada yang bagus dan ada yang buruk, ada 

yang panjang dan pendek, ada yang sehat dan sakit. Namun, semuanya harus 

tunduk. Orang yang sehat tunduk dan taat, maka hal itu lebih dicintai. Orang 

yang sakit pun harus tetap tunduk dan patuh, meski dengan rasa terpaksa. 

Makna dari kata # yk! adalah tunduk dan mengikuti dengan mudah. 
Sedangkan makna kata 3'X adalah sesuatu yang dilakukan dengan berat 
hati dan beban terhadap jiwa. Kalimat TI 5 Eh adalah mashdar pada 

posisi haal. Anas bin Malik meriwayatkan, Rasulullah bersabda mengenai 

550 Atsar tersebut disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam kitab Al Muharrir Al 
Wajiz, 3/210 dan Abu Hayyan dalam kitab Al Bahr Al Muhiith 2/515. 
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firman Allah, “Padahal kepada-Nya-lah berserah diri segala apayang di 

langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa,” bahwasanya 

para malaikat menaati-Nya di langit. Sedangkan kaum Anshar dan Abdul 

Oais menaati-Nya di bumi.”?? Rasulullah juga bersabda, 

Aya PA ea et Sg Ta AT tete Op ega Tgn Y 

Kanal SS 

“Janganlah kamu mencaci sahabat-sahabatku, sesungguhnya sahabat- 

sahabatku memeluk Islam karena rasa takut mereka kepada Allah. 

Sedangkan, orang lain memeluk Islam karena takut terhadap tebasan 

553 pedang. 

Ikrimah mengatakan bahwa kata jo maksudnya adalah orang yang 

memeluk Islam tanpa perdebatan. Sedangkan kata l'$ yaitu orang yang 

terpaksa harus diberikan hujjah agar mau bertauhid. Hal ini ditunjukkan oleh 

firman Allah, “Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, 

“Siapakah yang menciptakan mereka? ' Niscaya mereka menjawab, 

“Allah.” (Os. Az-Zukhruf (43): 87). Disebutkan dalam firman-Nya yang 

lain, “Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, “Siapakah 

yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan 

551 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Tafsir-nya 3/200 dari Mujahid, 

Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayaan 3/240, dan Abu Hayyan dalam kitab Al Bahr 

Al Muhith 2/515. 

552 Atsar ini disebutkan secara maknawi oleh Ath-Thabari dalam kitab Jami' Al 

Bayaan 3/337. 

553 Hadits mengenai larangan mencaci (mengumpan, sahabat,Rasulullah. Lafaz 

hadits tersebut adalah &v ai Le W3 AP Jan GAN PSA OL gbi Upon Y 

dim Y, BA “Janganlah kamu mencaci sahabat-sahabatku, sesungguhnya 

jika seseorang dari kalian menginfakkan emas yang besarnya seperti gunung 

Uhud maka hal itu tidak akan mampu menandingi infak satu mud yang dikeluarkan 

oleh salah seorang dari mereka, dan juga tidak dapat menandingi setengahnya.” 

Masi Al Gurthubi 
TP) | Ya 

21 



bulan? ' Tentu mereka akan menjawab, “Allah.” (Os. Al 'Ankabut (29J: 

61). Hasan mengatakan bahwa ayat tersebut bersifat umum namun maknanya 

bersifat khusus. Kalimat yang berbunyi, “Dan di bumi, baik dengan suka 

maupun terpaksa, ” maksudnya adalah bahwa orang yang terpaksa itu adalah 

orang yang munafik, yang tidak bermanfaat amal perbuatannya. Kata 

us 9 Ek adalah dua mashdar yang berkedudukan sebagai haal. Dari 

Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Jika seekor hewan menyulitkan salah 

seorang dari kalian atau punggungnya tidak mau dinaiki,??' maka hendaknya 

dia membacakan pada telinga hewan itu ayat berikut ini: "Maka apakah 

mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada- 

Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan 
,” suka maupun terpaksa. 

“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali- 

kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia 

di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” 

(Os. Aali Imraan (3): 85) 

Kata 3 adalah maf'ul (objek) dari kata S. Sedangkan kata 

tp adalah manshub terhadap penafsiran. Bisa juga kata “da? manshub 

oleh kata —. Juga, kata - p bisa juga dikatakan manshub dikarenakan 

ia merupakan haal dari kata si. Mujahid dan As-Sudi mengatakan 

bahwa ayat ini turun menceritakan tentang Harits bin Suwaid, saudara Al 

Julas bin Suwaid yang termasuk kaum Anshar. Dia bersama dua belas orang 

554 Lihat kitab Mukhtaar Ash-Shihaah, hal. 346. 
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lainnya murtad dari Islam dan menjadi orang-orang kafir di Makkah. Lantas, 

turunlah firman Allah tersebut. Kemudian, dia pergi menemui saudaranya untuk 

meminta taubat.” Riwayat itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. 

Ibnu Abbas mengatakan bahwa selanjutnya orang itu (Harits) kembali memeluk 

Islam55$ setelah turun ayat yang berbunyi “Dan dia di akhirat termasuk 

orang-orang yang rugi.” Hisyam mengatakan bahwa dia merugi di akhirat 

dan tergolong orang-orang yang merugi. Al Muzani mengatakan bahwa huruf 

alif dan laam pada kata tersebut terdapat pada kata yang ditujukan bagi laki- 

laki. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan dalam surah Al Bagarah, 

yaitu pada firman-Nya yang berbunyi, & ab ya Tai 3 219 

Firman Allah SWT: 

Mop Karaan Tg ane ITL ar ET 2-72 

G3 Inai Ol Tgagtag megah Ag Ng ya Lai AI Sa AS 
5 s 28 5 aa 2 1362, Ts ... 

Doi ai SAP Dc 4 sad 33 

“Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah 

mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu 

(Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan pun 

telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang 

| yang lalim. ” (Os. Aali Imraan (31: 86) 

Ibnu Abbas mengatakan bahwa seseorang dari kaum Anshar memeluk 

Islam, setelah itu dia murtad yang diikuti dengan perbuatan syirik. Lantas, dia 

pun menyesali perbuatannya itu. Dia pun menemui kaumnya dan meminta 

mereka untuk menanyakan kepada Rasulullah apakah dirinya masih memiliki 

555 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma 'an Al Our 'an 1/433 dari Mujahid 

secara maknawi. 

556 Disebutkan oleh Ath-Thabari dari Ibnu Abbas dengan kalimat “lantas kaumnya 

mendatanginya dan dia pun memeluk Islam kembali.” Lihat kitab Jaami ' Al Bayan 

3/241. 
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kesempatan untuk bertaubat? Kemudian, kaumnya pun pergi menemui 

Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, “Apakah dia masih dapat 

bertaubat?” Lalu turunlah ayat yang berbunyi “Bagaimana Allah akan 

menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman” hingga pada 

firman-Nya “Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”. Orang itu pun kemudian menemui Rasulullah dan menyatakan 

kembali memeluk Islam. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'1.””' Dalam 

sebuah riwayat disebutkan bahwa ada seseorang dari kaum Anshar murtad 

dan mengikuti orang-orang yang musyrik. Lantas Allah pun menurunkan firman- 

Nya “Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir” hingga 

firman-Nya yang berbunyi “Kecuali orang-orang yang taubat”. Kaumnya 

pun membawa firman Allah tersebut kepada orang itu. Ketika ayat tersebut 

dibacakan kepadanya dia berkata, “Demi Allah, kaumku tidak berdusta 

kepadaku atas Rasulullah. Aku pun tidak mendustakan bahwa Rasulullah adalah 

utusan dari Allah. Allah lebih benar daripada Tuhan yang tiga.” Orang itu pun 

kembali bertaubat. Rasulullah lantas menerimanya dan setelah itu pergi 

meninggalkannya.??8 Hasan mengatakan bahwa ayat ini turun kepada orang- 

orang Yahudi karena mereka membenarkan kedatangan Rasulullah dan 

mengecam orang-orang yang kafir atas kedatangannya itu. Akan tetapi, di 

saat Rasulullah diutus mereka membangkang dan tidak mengimaninya.”” Allah 

pun menurunkan firman-Nya, “Mereka itu balasannya ialah bahwasanya 

laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) laknat para 

malaikat dan manusia seluruhnya.” Dikatakan bahwa kata “X&” adalah 

557 Diriwayatkan oleh An-Nasa'i pada pembahasan tentang diharamkannya darah, 
bab: Taubatnya orang murtad 7/107, 

558 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jami' Al Bayaan 3/242 
dengan redaksi yang berdekatan. 

559 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jami' Al Bayaan 3/242 
dari Hasan dengan kata yang berdekatan. Demikian pula Abu Hayan dalam kitab A4! 
Bahr Al Muhith 2/517. Dan, An-Nuhas menyebutkannya dalam kitab Ma'an Al 
Our 'an 1/434 dengan kalimatnya sendiri. 
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kalimat istifham (pertanyaan) yang artinya adalah pengingkaran. Artinya, Allah 

tidak memberikan petunjuk (hidayah). Hal ini serupa dengan firman Allah 

yang berbunyi “Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah 

dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin” (Os. At-Taubah (91: 7). 

Artinya, tidak ada perjanjian apapun di antara mereka. 

Firman Allah, “Allah tidak menunjuki orang-orang yang lalim,” 

dikatakan bahwa makna ayat yang nampak adalah orang yang kafir setelah 

memeluk Islam tidak akan diberikan petunjuk (hidayah) oleh Allah. Kita 

mungkin pernah melihat banyak orang-orang murtad yang telah memeluk Islam 

dan diberikan petunjuk oleh Allah. Banyak pula orang-orang yang zalim telah 

taubat dari kezaliman mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa makna firman 

tersebut adalah Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka selama 

mereka masih tetap atas kekufuran dan kezaliman mereka, dan mereka tidak 

akan diterima untuk kembali pada ajaran islam. Adapun jika mereka memeluk 

islam dan bertaubat maka Allah akan memberikan taufik kepadanya. Wallahu 

a'lam. 

Firman Allah SWT: 

Ae, Ui SAI, Aa pasa 

call Ou Ya ee Cal SA td apl 

@ it TP 2105 13 2 Go TG 

“Mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan 

kepada mereka, (demikian pula) laknat para malaikat dan manusia 

seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa 

dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh, kecuali 

orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan 

perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Mas PN MOluTadalutny KE 
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Maha Penyayang.” (Os. Aali Imraan (3): 87-89) 

Maksudnya, jika mereka tetap atas kekufuran mereka. Telah dijelaskan 

tentang makna dari laknat Allah dan manusia pada pembahasan surah Al 

Bagarah, jadi tidak perlu untuk kembali dijelaskan. Kalimat 5545 “AY5 
maksudnya adalah tidak ditangguhkan dan tidak pula didahulukan. Kemudian, 

diberikan pengecualian kepada orang-orang yang bertaubat pada firman-Nya 

“kecuali orang-orang yang bertaubat”, yaitu Harits bin Suwaid, seperti 

yang telah dijelaskan. Ayat ini secara maknawi juga mencakup seluruh manusia 

yang kembali memeluk ajaran Islam dan ikhlas menerimanya. 

Firman Allah SWT: 

MEN Jas JI GS 3S aa TN Ay 
Nan 

Goslali AU 

“Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian 

bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima 

taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.” 

(Os. Aali Imraan (3): 90) 

Oatadah, Atha Al Khurasani, dan Hasan mengatakan bahwa ayat ini 

diturunkan untuk menjelaskan tentang kaum Yahudi yang kafir terhadap Nabi 

Isa dan kitab Injil. Setelah itu, kekufuran mereka bertambah karena mereka 

juga kafir terhadap Muhammad dan kitab suci Al Our'an.?8' Abu Al “Aliyah 

mengatakan bahwa ayat tersebut turun untuk menceritakan kaum Yahudi dan 

Nasrani yang kafir terhadap Muhammad setelah mereka mempercayai sifat 

560 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jami' Al Bayaan 3/243 
dari Hasan. Abu Hayan menyebutkannya di dalam kitab A4! Bahr Al Muhith 2/519 
dari Oatadah dan Hasan dengan ungkapan, “Kemudian kekufuran mereka bertambah 
terhadap Muhammad setelah sebelumnya mereka mempercayai ciri-ciri kenabian 
beliau”. 
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dan ciri-ciri beliau. Kemudian, kekufuran mereka terus bertambah karena 

sikap mereka yang tetap berpegang teguh pada kekafiran mereka. Ada yang 

berpendapat bahwa kekufuran mereka bertambah karena dosa-dosa yang 

mereka lakukan.88! Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ath-Thabari.”? 

Menurutnya, kaum Yahudi tidak akan diterima taubat mereka. Sebagaimana 

firman Allah, “Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba- 

Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan.” (Os. Asy-Syuura (421: 25). 

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah taubat mereka tidak akan 

diterima di saat mereka wafat. An-Nuhas'?? mengatakan bahwa itu adalah 

ucapan Hasan. Hal ini sebagaimana firman Allah, “Dan tidaklah taubat itu 

diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) 

hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) 

ia mengatakan 'Sesungguhnya saya bertaubat sekarang'.” (Os. An- 

Nisaa' (41: 18). Diriwayatkan dari Hasan, Gatadah, dan Atha, bahwasanya 

Rasulullah bersabda, ' FR 1 Ta) Kyi Jas da o “Allah menerima taubat 

seorang hamba selama dia tidak berputus asa.” Penjelasan tentang 

makna ini akan dijelaskan pada pembahasan surah An-Nisaa . Ada yang 

berpendapat bahwa firman-Nya “Tidak diterima taubat mereka” 

maksudnya adalah taubat yang mereka lakukan sebelum mereka kafir, karena 

s6! Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam kitab Al Bahr Al Muhith 2/519 

dari Abu Al “Aliyah dengan ungkapan: Ayat ini turun untuk menceritakan tentang 

kaum Yahudi. Mereka beriman kepada Muhammad setelah mereka mempercayai 

sifat-sifatnya dan mengakui bahwa cirri-ciri Muhammad terdapat di dalam kitab 

Taurat. Setelah itu kekufuran mereka bertambah karena perbuatan dosa yang mereka 

lakukan di saat mereka memerangi Rasulullah dengan mengejek, mengumpat, dan 

berusaha menjatuhkan ajaran Islam. | 

562 Lihat kitab Jami' Al Bayaan karya Ath-Thabari 3/244. 

563 Lihat kitab I'rab Al Our 'an 1/394. 

564 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Ad-Da'awaat 5/547 no. 3537. 

Dikatakan bahwa hadits tersebut hasan gharib. Ibnu Majah menyebutkan di dalam 

pembahasan tentang Zuhud bab: Menyebutkan kata taubat 2/1420. Pada sanadnya 

terdapat seorang yang mudallas. Disebutkan pula oleh Ahmad dalam Musnad-nya 

2/312. 
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kekafiran telah membuat mereka terhina. Ada yang berpendapat bahwa maksud 

dari firman Allah “tidak akan diterima taubat mereka” adalah jika mereka 

bertaubat dari kekafiran mereka dan menuju pada bentuk kekafiran yang 

lain. Akan tetapi, taubat mereka akan diterimajika mereka bertaubat dan 

kembali pada ajaran Islam. Gathrab mengatakan bahwa ayat ini diturunkan 

kepada para penduduk Makkah. Mereka (penduduk Makkah) mengatakan, 

“Kami ragu terhadap Muhammad. Jika telah jelas bagi kami kebenarannya 

maka kami akan kembali pada kaum kami.” Lantas Allah pun menurunkan 

firman-Nya, “Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, 

kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima 

faubatnya.” Artinya, taubat mereka tidak akan diterima selama mereka tetap 

atas kekufuran mereka. Taubat seperti itu disebut dengan taubat yang tidak 

diterima, karena tekadnya untuk bertaubat tidak diniatkan dengan benar. Allah 

akan menerima seluruh taubat jika tekadnya telah diniatkan dengan benar. 

Firman Allah SWT: 

- Go “ .£ - Pp 2 CA 8 13... oa , s 

#Ua BALI Ga Jiia lb JUS pang Tj IgyiS all O 
2 2 Lada Sa YA sa 

AI 13 II LAS HP UII ag SBI J3 KAS s3 
. s . 

Dor 

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka 

tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari 

seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia 

menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah 

siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh 

penolong.” (Os. Aali Imraan (3): 91) 

Kata sh adalah takaran tertentu yang mengisi sesuatu. Sedangkan 

kata sgt adalah mashdar. Huruf » pada firman-Nya « s3! 5 ada 

N 

— 
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yang mengatakan bahwasanya ia mughamah. Makna tambahannya adalah: 

Tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. 

Ahlun nazhar dari para ahli nahwu mengatakan bahwa huruf waw tersebut 

tidak boleh menjadi mughamah, karena ia menunjukkan makna tertentu. 

Makna ayat itu adalah: Tidak akan diterima dari seseorang diantara mereka 

emas sepenuh bumi meski itu disumbangkan dan walaupun dia menebus 

dirinya dengan emas sebanyak itu. Kata (23 adalah manshub atas penafsiran, 

menurut perkataan Al Firra'. Al Mufadhal mengatakan bahwa syarat tafsir 

adalah sebuah ucapan harus bersifat sempurna, sedangkan pada petikan ayat 

tersebut bersifat mubham (samar). Hal ini seperti ucapan Anda “Aku memiliki 

dua puluh”. Jumlah tersebut diketahui secara pasti, sedangkan jumlah yang 

berbilang itu bisa dikatakan masih mubham (samar). Jika Anda mengatakan 

Da Led,» maka itu adalah manshub tamyiz, karena tidak ada yang 

mengkhafadhkan dan tidak pula ada yang memarfu 'kannya. Manshub adalah 

harakat yang paling ringan. Maka, ia diberikan kepada setiap kata yang tidak 

memiliki “amil apapun di dalamnya. Al Kisa'i mengatakan bahwa kata tersebut 

manshub atas dhamir kata w. Jadi, sebenarnya adalah 3 ga. Ini seperti 

firman-Nya La w$ Jae 3 568 maksudnya dari puasa. Pada kitab 

Bukhari? dan Muslim dari Gatadah, dari Anas bin Malik, bahwasanya 

Rasulullah bersabda, 

#. Pa z0 5 AN Ora ak 23 Ae 3 

se ae - - d Jd AN G3 - “6 
2. 3 £... 23 - & “3 og 

at 

565 (Os. Al Maa'idah (51: 95) 

566 Diriwayatkan oleh Bukhari pada pembahasan tentang Para nabi bab: Penciptaan 

Adam dan keturunannya, tidak dengan kata yang sama. Diriwayatkan pula oleh 

Muslim pada Shifat Al Munafigin 4/2161. Lihat kitab Al-Lu Iu' wa Al Marjaan 2/ 

423. 
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“Akan didatangkan (seseorang) kepada orang kafir di hari kiamat, lalu 

dikatakan kepadanya, “Bagaimana pendapatmu jika kamu memiliki 

emas sepenuh bumi ini, apakah kamu akan menebus dengan emas itu?” 

Lalu dia menjawab, “Ya.” Lalu dikatakan kepadanya, “Sungguh kamu 

telah ditanyakan sesuatu yang lebih ringan (sedikit) darinya. 8 

Ini adalah kalimat Bukhari. Sebagai pengganti dari kalimat “Sungguh 

aku telah” Muslim mengatakan, “Kamu telah berdusta, kamu telah 

menanyakannya.” 

Firman Allah SWT: 

Mr an One Ant ha an aa RT OP 2g ga Iaih3 09 Cp Lan yaa Ge 

Dae 
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan 

apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya.” (Os. Aali Imraan (3): 92) 

Pada ayat ini terdapat dua permasalahan: 

Pertama: Para imam meriwayatkan dengan perkataan dari An- 

Nasa'i, dari Anas, dia mengatakan bahwa ketika turun firman Allah 

yang berbunyi “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan 
(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta 
yang kamu cintai” Abu Thalhah berkata, “Sesungguhnya Tuhan kita 
meminta kepada kita harta-harta kita. Aku bersaksi kepadamu wahai 
Rasulullah bahwa aku menjadikan keridhaanku untuk Allah.” Rasulullah 

bersabda, | 

567 Telah disebutkan periwayatannya. 
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“Jadikanlah keridhaanmu itu untuk kerabatmu, yaitu untuk Hasan bin 

Tsabit dan Ubay bin Ka'ab.'?8 

Dalam kitab 4! Muwatha' disebutkan: Harta yang paling aku 

cintai adalah bi'run haa? yang menghadap ke arah masjid. Rasulullah sendiri 

pernah masuk ke dalamnya dan minum dari air yang baik yang ada di 

dalamnya.” Pada ayat tersebut terdapat dalil atas penggunaan zahir khitab 

dan keumumannya. Para sahabat tidak memahami dari kandungan khithab 

tersebut jika ayat tersebut diturunkan tidak dengan redaksi seperti itu. Ingatlah 

Abu Thalhah ketika dia mendengar firman Allah “Kamu sekali-kali tidak 

sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 

menafkahkan...,” dia tidak menjadikannya sebagai hujjah hingga terdapat 

penjelasan seperti yang sesuai dengan dikehendaki oleh Allah. Yaitu, 

menafkahkan sebagian harta kepada hamba-hamba-Nya yang lain. Penjelasan 

itu sendiri dijelaskan dengan ayat yang lainnya atau sunnah (hadits) yang 

menjelaskannya. Mereka adalah orang-orang yang mencintai banyak hal 

(materi). Demikian pula yang dilakukan oleh Zaid bin Haritsah yang sengaja 

mencintai kudanya yang dia sebut dengan panggilan “sabal”. Dia (Zaid) 

berkata, “Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui bahwa aku tidak memiliki harta 

yang lebih aku cintai dari kudaku ini.” Dia pun lalu mendatangi Rasulullah dan 

568 Redaksi hadits tersebut diriwayatkan oleh An-Nasa'i bab: Bagaimana orang 
yang terbelenggu menulis, 6/23-, 232. Juga diriwayatkan oleh para imam lainnya, 
seperti Bukhari dalam kitab Wasiat-wasiat, Muslim dan Abu Daud dalam kitab 
Zakat, At-Tirmidzi dalam At-Tafsir, dan Ahmad dalam Al Musnad 3/184. 

569 Bi'run haa adalah tanah milik Abu Thalhah yang berada di Madinah dekat 
masjid, yang dikenal dengan istana Bani Jadilah. Lihat kitab Mu 'jam Al Buldan, 
karya Al Humawi 1/355. | 

57 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam pembahasan tantang Zakat 1/254, Al Wakalah 
2/44, dan minuman-minuman 3/324. Diriwayatkan pula oleh Malik dalam kitab 4! 

Muwatha ' pada pembahasan tentang shadagah 2/995. 
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berkata, “Kuda ini aku shadagahkan di jalan Allah.” Rasulullah pun berkata 

kepada Usamah bin Zaid, “Ikatlah kuda itu.” Zaid melakukan hal itu dari 

kesadaran dirinya sendiri. Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah telah 

menerima infak dari kamu itu.” Hadits ini disebutkan oleh Asad bin Musa. 

Ibnu. Umar sendiri melakukan infak dengan memerdekakan Nafi” yang 

merupakan budaknya. Sedangkan Abdullah bin Ja far memberikan uang 

sebanyak seribu dinar untuk diinfakkan. Shafiyah binti Abu Ubadi berkata, 

“Aku mengira dia menafsirkan firman Allah, “Kamu sekali-kali tidak sampai 

kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan 
,y 

sebahagian harta yang kamu cintai. 

Syibli meriwayatkan dari Abu Najih, dari Mujahid, dia mengatakan 

bahwa Umar bin Khathab menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari untuk 

menjualkan seorang budak wanita yang merupakan tawanan daerah Jalula'”! 

pada saat penaklukan kota-kota kekaisaran. Sa'ad bin Abi Wagash berkata, 

“Umar memanggilnya (Abu Musa) atas perbuatan itu hingga membuatnya 

terkejut.” Dia berkata, “Sesungguhnya Allah berfirman, “Kamu sekali-kali 

tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 

menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.” Kemudian, Umar 

pun memerdekakannya.”” Diriwayatkan dari Ats-Tsauri bahwasanya ibu putra 

Ar-Rabi, bin Khaitsam berkata, “Jika datang kepadanya orang yang meminta- 

minta dia berkata kepadaku, “Wahai Fulanah, berilah gula kepada orang yang 

meminta-minta itu.” Dia memberikan gula karena dia menyukai gula.” Sufyan 

berkata, “Dia telah dapat menafsirkan firman Allah, 'Kamu sekali-kali tidak 

sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan 

s1 Adalah sebuah desa yang terletak di jalan Khurasan. Antara daerah tersebut 

dan daerah Khanigin berjarak tujuh farsakh. Di dalamnya terdapat suatu tempat 
yang terkenal, yaitu kuda-kuda milik kaum muslimin pada tahun 16 H. Lihat kitab 

Mu'jam Al Buldan 2/181. 

572 Atsar ini diriwayatkan oleh Thabari dalam kitab Jami' Al Bayan 3/246 dari 
Mujahid dengan lafaznya. 
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sebahagian harta yang kamu cintai.” Diriwayatkan dari Umar bin Abdul 

Aziz bahwasanya dia membeli beberapa gula dan dia shadagahkan. Lalu, 

dikatakan kepadanya, “Apakah kamu bershadagah dengan harga gula itu?” 

Dia menjawab, “Karena gula paling aku sukai dan aku sangat ingin berinfak 

dengan apa yang aku sukai.” Hasan berkata, “Sesungguhnya kalian tidak 

akan memperoleh apa yang kalian cintai hingga meninggalkan apa yang kalian 

sangat inginkan. Kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian harapkan 

kecuali dengan bersikap sabar atas apa yang kalian benci (tidak sukai).” 

Kedua: orang-orang berbeda pendapat dalam menafsirkan kata “1 

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah surga. Dari Ibnu Mas'ud, 

Ibnu Abbas, Atha, Mujahid, Amru bin Maimun, dan As-Suddi bahwasanya 

kata yang sebenarnya adalah “Kalian tidak akan memperoleh ganjaran 

kebajikan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Kata Oa 

artinya sama dengan kata sai (pemberian)”. Jadi, maknanya adalah: Kalian 

tidak akan sampai ke surga dan memperolehnya hingga kalian menginfakkan 

apa yang kalian cintai. 

Ada pula yang berpendapat bahwa kata Ai artinya adalah amal shalih. 

Dalam sebuah hadits shahihdisebutkan: — 
z 5 KAB Kga '.- 0-35 -..2 atearn AIA Il ai HI Oh CI Il sa UP Cia Se 

“Hendaknya kalian berkata jujur karena kejujuran akan 

membawa kepada kebajikan. Dan, sesungguhnya kebajikan akan 

membawa menuju surga....”' Hadits ini telah dijelaskan dalam 

:3 Diriwayatkan oleh Muslim para pembahasan tentang Al Birru 4/2013 dengan 

sedikit perbedaan pada sebagian lafaznya dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud 

dalam pembahasana tentang Adab, bab: Ancaman terhadap perbuatan dusta. 

Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi pada Al Birru wa Ash-Shillah 4/347, no. 1971. 

Dia mengatakan bahwa hadits tersebut hasan shahih. Diriwayatkan pula oleh 

Ahmad dalam Musnad-nya 1/432. 
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pembahasan surah Al Bagarah. Athiyyah Al Aufa mengatakan bahwa 

maksudnya adalah ketaatan. Maksudnya: Kalian tidak akan memperoleh 

kemuliaan agama dan ketakwaan hingga kalian bershadagah sedangkan kalian 

dalam keadaan sehat dan kikir, serta berharap kehidupan yang baik dan 

khawatir akan kefakiran. Dari Hasan bahwa kalimat yaa: 22 maknanya 

adalah zakat yang fardhu. Sedangkan menurut Muj ahid dan Al Kalbi ayat 

tersebut dinyatakan mansukh (terhapus) oleh ayat tentang zakat. Ada yang 

mengatakan bahwa makna dari firman Allah “Sebelum kamu menafkahkan 

sebahagian harta yang kamu cintai” adalah kebaikan berupa shadagah 

dan ketaatan-ketaatan lainnya. Ini adalah pendapat yang mencakup 

keseluruhan. An-Nasa'” meriwayatkan dari Sha'sha' ah bin Muawiyah, dia 

berkata, “Aku bertemu dengan Abu Dzar dan dia ingin berbicara, “Ceritakanlah 

kepadaku.” Pintaku, Dia menjawab, “Ya.' Ia melanjutkan, “Rasulullah 

bersabda, 

5 

ERA YAN Jen 9 GR AL JS Ip GI diah ap U 

Sate Uh AG Ht Aa 

Tidaklah seorang hamba muslim menginfakkan seluruh hartanya di jalan 

Allah melainkan para malaikat penjaga pintu surga menyambutnya, 

masing-masing menyerunya memasuki pintunya.' Aku bertanya, 

“Bagaimana itu dapat terjadi?” Beliau menjawab, 

saja aj LAS oh Lipa Dl Lis 

Jika seekor unta maka dia ikan menerima dua ekor unta. Bila seekor 

sapi maka dia akan mendapatkan dua ekor sapi. '” Abu Bakar Al Warrag 

berkata, “Tunjukkanlah kepada mereka ayat ini, yaitu ayat yang penafsirannya: 

579 Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jihad, bab: Keutamaan 
berinfak di jalan Allah 6/48, 49. 
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“Kalian tidak akan mendapatkan kebaikanku kecuali dengan sikap baik kalian 

kepada saudara-saudara kalian dan berinfak kepada mereka dengan harta 

dan kedudukan kalian. Jika kalian melakukan hal itu maka niscaya kalian 

akan memperoleh kebaikan dan kasih sayangku.” Mujahid berkata, “Itu seperti 

firman Allah yang berbunyi “Dan mereka memberikan makanan yang 

disukainya kepada orang miskin, (Os. Al Insaan (76): 8) dan firman Allah 

“Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya'.” Maksudnya, Allah mengetahuinya dan akan memberikan 

ganjaran atas perbuatannya itu. 

Firman Allah SWT: 

Je Jajal 05 L 3! asia 3 sia AG 5 

-3 5 oj Ua Et nat Iu 3 nat UG ol Ja us ae
 

BIS AR Ip SKI MM SI ya HD Ame 

“Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel melainkan 

makanan yang diharamkan oleh Israel (Yakub) untuk dirinya 

sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, (Jika kamu 

mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun 

Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu 

orang-orang yang benar.' Maka barang siapa mengada-adakan 

dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang 

yang lalim.” (Os. Aali Imraan (31: 93-94) 

Pada ayat ini terdapat empat permasalahan: 

Pertama: Kata Sx artinya adalah halal kemudian dilanjutkan dengan 

Nani Al @urthubi . NEO | 



pengecualian pada firman-Nya “Melainkan makanan yang diharamkan 

oleh Israel (Yakub) untuk dirinya sendiri” maksudnya adalah Ya' gub. Pada 

riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, bahwasanya kaum Yahudi berkata 

kepada Rasulullah, “Beritahukanlah kepada kami apa yang diharamkan oleh 

kaum bani Israil untuk dirinya sendiri?” Beliau menjawab, 

4. - , .. . Pata EN Sanata Na aa Te 

Kab YI KY L3 Lang ea Udi Gp TB GA Ag 0 
22 

SE 

Ga UNS Bh ky 
rp oo? 2 

“Orang Yahudi menempati pedesaan (pedalaman) kemudian 

mengeluhkan urat yang ada antara lutut hingga mata kaki.” Tidak 

ada sesuatu yang sesuai dengan mereka selain daging unta dan susunya. 

Namun, mereka mengharamkannya. ””5 Orang-orang Yahudi itu berkata, 

“Benar, lantas disebutkanlah hadits tersebut.” Dikatakan bahwasanya dia 

pernah bernadzar bahwa jika dia bebas maka dia akan meninggalkan makanan 

dan minuman yang paling dia sukai kepada orang yang membebaskannya. 

Sedangkan, makanan dan minuman yang paling dia sukai adalah daging unta 

dan susunya. Ibnu Abbas, Mujahid, Oatadah, dan As-Suddi berkata, “Ya gub 

pergi dari Harran ke arah Magdis ketika dia kabur dari saudaranya, “Aishu. 

Dia adalah seorang pria yang gemuk dan kuat. Lantas, dia bertemu dengan 

seorang malaikat dan Ya' gub mengira bahwa orang itu adalah pencuri. Maka, 

Ya' gub pun berniat untuk menyerangnya. Lantas, malaikat itu pun menyerang 

paha Ya” gub. Malaikat itu lalu naik ke atas langit, sedangkan Ya” gub hanya 

dapat memandanginya. Ya' gub pun kemudian merasa sakit hingga dia tidak 

dapat tidur karena rasa sakit yang dideritanya. Dia menghabiskan waktu 

malamnya dengan berteriak kesakitan. Ya' gub pun kemudian bersumpah 

bahwa jika Allah menyembuhkan penyakitnya itu maka dia tidak akan makan 

575 Lihat kitab Lisan Al Arab, hal. 4415. 

57 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Tafsir (surah Ar-Ra'd) 5/294 no. 
3117. Dia berkata, “Hadits ini hasan gharib.” 
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urat dan tidak makan makanan yang di dalamnya terdapat urat. Dia 

mengharamkan makanan itu bagi dirinya sendiri. Sehingga, keturunannya dan 

kaumnya pun mengikuti jejaknya itu. Mereka berusaha mengeluarkan urat 

dari daging. Penyebab malaikat menyerang Ya' gub adalah karena Ya' gub 

pernah bernadzar bahwa jika Allah menganugerahkan dua belas orang putra 

kepadanya dan dia berhasil mendatangi baitul Magdis maka dia akan 

menyembelih putra terakhirnya. 

Kedua: Terdapat perbedaan pendapat, apakah pengharaman itu dari 

Ya'gub atas ijtihadnya sendiri ataukah atas seizin dari Allah. Pendapat yang 

benar adalah yang pertama, karena Allah menambahkan pengharaman padanya 

dengan firman-Nya “kecuali yang diharamkan”. Sesungguhnya jika seorang 

nabi melaksanakan suatu ijtihad maka itu termasuk ajaran agama yang harus 

kita ikuti. Karena Allah mengakui kebenaran perbuatan tersebut. Dan segala 

yang diwahyukan kepada seorang nabi harus diikuti. Begitu juga seluruh wahyu 

yang Allah turunkan wajib diikuti disamping seluruh hasil ijtihadnya. Ijtihad 

tersebut wajib diikuti jika memang memungkinkan dan dapat dilakukan. 

Rasulullah sendiri pernah mengharamkan madu, sesuai dengan riwayat yang 

shahih.” Namun, Allah tidak mengakui pengharaman tersebut dan turunlah 

firman-Nya, “Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah 

menghalalkannya bagimu?” (Os. At-Tahriim (66): 1). Pembahasan tentang 

ayat ini akan dijelaskan pada pembahasan surah At-Tahrim. Ath-Thabari 

mengatakan bahwa kemutlakan firman Allah “Mengapa kamu 

mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu?” 

mengindikasikan agar pengharaman tersebut tidak hanya dikhususkan kepada 

kelompok tertentu saja. Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban kafarat terhadap 

hal tersebut tidaklah masuk akal dan bermakna. Lantas, Syafi'i pun 

s7 Hadits tentang haramnya madu diriwayatkan oleh Bukhari dalam penafsiran 

surah At-Tahrim 3/205. 
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menjadikannya khusus hanya pada nash. Abu Hanifah berpendapat akan 

kewajiban melaksanakan kafarat terhadap perbuatan mengharamkan semua 

yang telah dianggap mubah. Pelaksanaannya seperti orang yang melanggar 

sumpah. : 

Ketiga: Firman Allah, “Katakanlah, (Jika kamu mengatakan ada 

makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah 

Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar '.” Ibnu 

Abbas berkata, “Ketika Ya'gub terkena urat daging unta antara bagian lutut 

hingga mata kaki, maka para dokter memerintahkan untuk menghindari daging 

unta itu kemudian Ya' gub mengharamkannya sendiri bagi dirinya.” Seorang 

Yahudi berkata, “Kami mengharamkan diri kami sendiri daging-daging unta 

karena Ya'gub mengharamkannya. Allah sendiri menjelaskan tentang 

pengharamannya di dalam kitab Taurat. Lantas, Allah menurunkan ayat 

tersebut.”8 Adh-Dhahhak?” berkata, “Allah menyatakan mereka telah 
berdusta dan membantah mereka.” Allah pun berfirman, “Katakanlah, Wika 
kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun 

Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang- 

orang yang benar. '” Mereka pun tidak berani menerima tantangan Allah 

tersebut. Allah berfirman, “Maka barang siapa.mengada-adakan dusta 

terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang lalim.” 

Az-Zujaj berkata, “Pada ayat ini terdapat petunjuk yang sangat besar atas 

kenabian Muhammad. Allah memberitahukan kepada mereka bahwa hal seperti 

itu tidak ada pada kitab suci kaum Yahudi (Taurat). Allah memerintahkan 

kepada mereka untuk menunjukkan apa yang mereka katakan, namun mereka 

enggan. Artinya, sebenarnya mereka menyadari bahwa Muhammad 

578 Lihat kitab Jami” Al Bayan, Thabari 4/3. 

57 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma 'an Al Our 'an 1/441 dari Adh- 
Dhahak secara maknawi. 
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mengatakan hal seperti itu berdasarkan wahyu.” AthiyyahAl “Aufa mengatakan 

bahwa hal itu mereka haramkan karena Ya' gub mengharamkannya atas 

mereka. Mereka menganggap bahwa seorang dari bani Israil mengatakan 

bahwa ketika Ya'gub terkena urat daging unta Ya'gub ia berkata, “Demi Tuhan, 

jika Allah menyembuhkanku dari penyakit itu maka anak keturunanku tidak 

aku perbolehkan untuk memakannya. Namun tidak sampai diharamkan bagi 

mereka.” Al Kalbi berkata, “Allah tidak pernah mengharamkan hal tersebut 

bagi mereka di dalam kitab Taurat. Akan tetapi, itu diharamkan setelah kitab 

Taurat diturunkan, akibat kezaliman dan kekafiran mereka. Kaum bani Israil 

jika melakukan dosa yang besar maka Allah mengharamkan bagi mereka 

makanan yang sebenarnya baik atau menimpakan kebinasaan kepada mereka. 

Hal ini terlihat pada firman Allah, “Maka disebabkan kelaliman orang- 

orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang 

baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka.” (Os. An-Nisaa' 

(41: 160). Juga, pada firman-Nya, “Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami 

haramkan segala binatang yang berkuku.” (Os. Al An'aam (f6): 146). 

Selain itu, terdapat pula pada firman-Nya, “Demikianlah Kami hukum 

mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya Kami 

adalah Maha Benar.” (Os. Al An'aam (6): 146). 

Keempat: Ibnu Majah menjelaskan di dalam kitab Sunnah-nya 

mengenai obat penawar dari penyakit yang diakibatkan urat daging unta. 

Hisyam bin Ammar dan Rasyid bin Said Ar-Ramali menceritakan kepada 

kami, mereka berkata: Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Hisyam 

bin Hassan menceritakan kepada kami, Anas bin Sirin menceritakan kepada 

kami, bahwasannya dia mendengar Anas bin Malik berkata: Aku mendengar 

Rasulullah bersabda, 
nee .3 

Bai cola asn Man Ta sa M3 8 Aib 

HA SO 



“Obat penawar urat daging unta adalah ekor unta Arab yang direbus. 

Kemudian, bagian tersebut dipotong menjadi tiga bagian. Setelah itu 

diminum setiap harinya satu potong.” 

Ats-Tsa' labi meriwayatkan dalam Tafsir-nya dari hadits Anas bin Malik, 

dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda mengenai urat daging unta, 

tai SBI 233 Akan dai HS) Ja Y Aap SU ISP 

ai ya GP GP ISO d3 

“Bagian ekor domba Arab diambil, bukan domba yang masih kecil 

ataupun yang sudah tua. Kemudian bagian itu dipotong kecil-kecil. 

Lantas, dibagi menjadi tiga bagian. Pada setiap hari diletakkan 

sebanyak sepertiga pada bagian saluran pernafasan. 3! 

Anas berkata, “Aku mencobanya kepada lebih dari seribu orang, lantas 

penyakit itu hilang dengan seizin Allah.” Syu'bah menceritakan bahwa seorang 

syeikh yang hidup pada zaman Hajjaj bin Yusuf menceritakan kepadanya 

mengenai urat daging unta, “Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah Yang 

Maha Tinggi. Jika penyakit ini tidak berakhir (sembuh) maka aku akan 

menyeterikamu dengan api atau aku akan membawamu kepada Musa.” 

Syu'bah berkata, “Aku telah mencobanya.” 

Firman Allah SWT: 

Oa 2 063 Ls mali 3G Milano J3 

“Katakanlah, “Benarlah (apa yang difirmankan) Allah.” Maka 

50 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang kedokteran, bab: 
Obat penawar urat unta 2/1147, no. 3463. 

58! Hadits ini secara makna diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 3/ 
219. 
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ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk 

orang-orang yang musyrik.” (Os. Aali “Imraan (31: 95) 

Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Maha Benar Allah yang 

telah menyatakan bahwa pengharaman itu tidak terdapat di dalam kitab Taurat. 

Firman-Nya, “Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, ” adalah perintah 

untuk mengikuti ajaran agamanya. Firman-Nya yang berbunyi, “Dan bukanlah 

dia termasuk orang-orang yang musyrik,” adalah bantahan terhadap 

mereka atas anggapan mereka yang batil, sebagaimana telah dijelaskan. 

Firman Allah SWT: 

Ea 

5D eta (BN Ga s3 Kau pu g Sa 5 Ja ol 

de 3 ur s6 25 3 LK alan aan Sania aa da3 

GD OI 3 ya Saga SI) Aa ya AI yel 
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Bi 

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat 

beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) 

yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. 

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) magam 

Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi 

amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia 

terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan 

perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban 

haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan 

sesuatu) dari semesta alam.” (Os. Ali Imraan f3): 96-97) 

Pada ayat ini terdapat lima permasalahan: 

Pertama: Ditetapkan dalam kitab Shahih Muslim dari Abu Dzar, dia 
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berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah mengenai masjid pertama yang 

diletakkan di bumi.” Beliau menjawab, “Masjidil Haram” Aku kembali 

bertanya, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “Masjidil Agsha.” Aku 

bertanya, “Berapa jarak (pembuatan) antara keduanya?” Beliau menjawab, 

“Empat puluh tahun. Setiap permukaan bumi ini adalah masjid bagimu. Di 

mana saja kamu temui waktu shalat maka laksanakanlah shalat.” Mujahid 

dan Oatadah berkata, “Belum pernah diletakkan masjid apapun sebelumnya.” 

Ali berkata, “Sebelum masjidil Haram banyak masjid-masjid yang lain. Makna 

dari hadits tersebut adalah bahwa masjidil Haramlah masjid pertama yang 

dibangun untuk tujuan ibadah.”8 Dari Mujahid, dia berkata, “Kaum muslimin 

dan Yahudi saling berbangga-banggaan, kaum Yahudi berkata, “Baitul Magdis 

lebih baik dan lebih agung dari Ka' bah, karena Baitul Magdis adalah tempat 

hijrah para nabi dan ia terletak di tanah suci.” Sedangkan kaum muslimin 

berkata, “Akan tetapi, Ka” bah-lah yang lebih baik.” Lantas Allah menurunkan 

ayat ini. Pada surah Al Bagarah telah dijelaskan awal pembangunan dan 

orang pertama yang membangunnya.” Mujahid berkata, “Allah menciptakan 

letak masjid tersebut dua ribu tahun sebelum menciptakan hal lain di muka 

bumi ini. Pondasinya terletak di dasar lapisan bawah bumi yang ketujuh. 

Sedangkan Masjidil Agsha dibangun oleh Nabi Sulaiman.” Sebagaimana yang 

diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dengan sanad shahih dari hadits Abdullah 

bin Amnu, dari Rasulullah bahwasanya Sulaiman bin Daud ketika membangun 

Baitul Magdis meminta kepada Allah mengenai tiga hal: Dia meminta kepada 

Allah hukum yang serupa dengan hukum-Nya, kemudian Dia mengabulkannya. 

Lalu, dia meminta kerajaan yang tidak sepantasnya bagi siapapun setelahnya 

memperoleh kerajaan tersebut, kemudian Dia mengabulkannya. Dan, ketika 

pembangunan masjid selesai dia meminta kepada Allah agar masjid itu tidak 

didatangi oleh siapapun yang tidak memiliki kepentingan lain selain shalat di 

582 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Al Masaajid 1/370, no. 520. 

283 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jaami' Al Bayan 4/6 dari Ali 
dengan makna dan kalimat yang berasal dari Mathar. 
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dalamnya, kemudian agar orang yang shalat di dalamnya dikeluarkan 

(dibebaskan) dari segala kesalahan seperti baru pertama kali dilahirkan oleh 

ibunya. Lalu, Allah mengabulkannya.””8 Tetapi, terdapat keganjilan pada dua 

hadits tersebut. Karena, antara Nabi Ibrahim dan Sulaiman terdapat rentang 

waktu yang cukup lama. Para ahli sejarah berkata, “Jaraknya lebih dari seribu 

tahun.” Ada yang berpendapat bahwa Nabi Ibrahim dan Sulaiman sebenarnya 

hanya memperbarui bangunan yang pondasinya telah dibangun sebelumnya 

oleh orang lain. Ada riwayat yang menyatakan bahwa orang yang pertama 

membangun Baitullah adalah Nabi Adam, sebagaimana yang telah dijelaskan. 

Dapat dikatakan pula bahwa yang membangun Baitul Magdis pertama kali 

adalah keturunannya yang hidup empat puluh tahun setelahnya. Ada pula yang 

mengatakan bahwa yang membangunnya adalah para malaikat. Mereka 

membangunnya setelah membangun Baitullah, atas seizin Allah. Semua itu 

memang mungkin saja benar, wallahu a'lam. Ali bin Abi Thalib berkata, 

“Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk membangun masjid 

(baitullah) di muka bumi dan sebagai tempat untuk berthawaf. Hal ini terjadi 

sebelum penciptaan Nabi Adam. Kemudian Adam menyempumakan bangunan 

yang sebelumnya telah dibangun dan berthawaf mengelilinginya. Baru setelah 

itu dilanjutkan oleh para nabi setelahnya. Adapun secara fisik pembangunannya 

sempurna pada zaman Nabi Ibrahim. 

Kedua: firman Allah S5 sali adalah khabar inna. Huruf laam-nya 

adalah taukid (penegasan). KG sendiri maknanya adalah posisi (letak) rumah 

dan kota dari seluruh negeri. Dari Malik bin Anas, Muhammad bin Syihab 

berkata, “Bakkah adalah masjid, sedangkan Makkah adalah seluruh wilayah 

s8 Lihat kitab Asbab An-Nuzul, Al Wahidi, hal. 84 dan Al Bahr Al Muhith 3/5. 

585 Diriwayatkan oleh An-Nasa'i pada pembahasan tentang Masjid-masjid, bab: 

Keistimewaan Masjidil Agsha dan shalat di dalamnya, 2/34. 
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tanah suci.”88 Termasuk pula di dalamnya rumah-rumah (masjid-masjid). 

Mujahid berkata, “Bakkah adalah Makkah.” Huruf miim-nya adalah 

pengganti dari huruf ba'.” Itu adalah perkataan Adh-Dhahhak dan Al Muarrij. 

Ada yang berpendapat bahwa kata 1S, diambil dari kata WJ yang artinya 
adalah keramaian.” Disebut 1&5 karena ramainya manusia di tempat thawaf. 

Ada yang berpendapat bahwa dinamakan seperti itu karena tempat itu dapat 

mengetuk nurani orang-orang yang congkak jika mereka melakukan perbuatan 

zalim. Abdullah bin Zubair berkata, “Maksudnya bukan orang yang angkuh 

yang hanya melakukan kejahatan, melainkan seperti yang dikisahkan oleh 

Allah.” Adapun kata 1x4 ada yang mengatakan bahwa ia dinamakan seperti 

itu karena di dalamnya terdapat sedikit air. Ada pula yang menyatakan bahwa 

dinamakan seperti itu karena tempat itu dapat membuat otak dan pikiran 

menjadi tenang sehingga dapat membuat orang yang mendatanginya tenang 

dari kesulitan. 

Ada yang berpendapat bahwa dinamakan 1. karena orang yang 

berbuat zhalim di dalamnya akan dibalas, dibinasakan, atau dikurangi 

derajatnya. Ada pula yang mengatakan bahwa disebut seperti itu karena orang- 

orang mendatangi tempat tersebut bersiul dan tertawa-tawa di dalamnya. 

Firman Allah, “Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain 

hanyalah siulan dan tepukan tangan. ” Kata tersebut tidak dapat dirubah, 

karena kata 154 adalah tsuna 'i mudha 'af dan lafaz At tsulatsi mu tall. 

Ketiga: Kata Kya berarti menjadikannya diberkahi karena amal 

perbuatan yang dilakukan di dalamnya dilipatgandakan. Kata S5 sendiri 

maknanya adalah banyaknya kebaikan. Ia manshub sebagai haal dari dhamir 

586 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jami 'Al Bayaan 4/8 dari 

Ibnu Syihab. 

587 Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiiz 3/222 
dari Adh-Dhahhak dan sekelompok ulama. 

58 Ini adalah perkataan Mujahid dan Sa' id, sebagaimana disebutkan dalam Jami ' 

Al Bayaan, Ath-Thabari 4/8. 
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pada kata -» atau sebagai zharaf dari lafaz 1 Jadi, maknanya yang 

» telah ditetapkan adalah “Makkah yang diberkahi”. Boleh juga dikatakan bahwa 

pada selain Al Our'an kata 5, adalah khabar kedua atau menjadi badal 

(pengganti) dari kata ca, atau terhadap dhamir mubtada'. Sedangkan 

kalimat sdub sia adalah athaf Jadi, maknanya adalah, petunjuk bagi 

seluruh alam semesta. Pada selain Al Our'an kata 175 “ bisa juga dengan 

khafadh dan menjadi sifat bagi kata 5. 

Keempat: firman Allah S3 DG X5 adalah marfu' sebagai mubtada" 

atau sifat. Penduduk Makkah, Ibnu Abbas, Mujahid, dan Sa'id bin Jubair 

membacanya i& i1'” yang dibaca dengan mufrad (tidak jamak). 

Maksudnya adalah: Hanya magam Ibrahim satu-satunya. Mereka mengatakan 

bahwa jejak kaki pada magam Ibrahim adalah tanda yang jelas. Sedangkan 

Mujahid menafsirkan kalimat e-17—! 2s adalah seluruh tanah suci.” Dia 

juga berpendapat bahwa di antara tanda-tanda yang jelas tersebut adalah 

adanya Shafa, Marwah, Rukun Yamani, dan Magam Ibrahim. Sedangkan 

yang lainnya menyatukannya, yaitu yang dimaksud adalah Magam Ibrahim, 

hajar Aswad, bukit, air Zamzam, dan seluruh syariat yang ada di dalamnya. 

Abu Ja'far An-Nahhas?"' berkata, “Barang siapa yang membaca ig maka 

bacaannya itu lebih jelas. Karena, bukit Shafa dan Marwah termasuk tanda- 

589 Lihat gira'ah ini dalam kitab Jami" Al Bayaan karya Ath-Thabari 4/8, Al 

Muharrir Al Wajiz 3/222, dan Ma'an Al Our'an karya An-Nuhas 1/444. 

:90 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma'an Al Our 'an 1/444 dan As- 

Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur 2/54. 

591 Lihat kitab Ma'an Al Our'an 1/444. Syekh Ali Ash-Shabuni mengomentari: 

“Yang paling utama diucapkan oleh para muhaggig dari ahli tafsir bahwa tanda- 

tanda yang jelas yang dikhususkan oleh Allah pada Baitullah di antaranya adalah 

berupa rasa aman, kestabilan, tidak adanya kesombongan, burung-burung Allah 

yang melemparkan bebatuan, dan keagungan yang dirasakan oleh kaum muslimin 

sejak sebelum islam datang. Di antara tanda-tanda lain yang jelas adalah hajar 

Aswad, magam Ibrahim, air zamzam, bukit Shafa dan marwah, serta tanda-tanda 

lainnya yang telah dikhususkan oleh Allah pada rumah-Nya yang suci ini. 
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tanda yang jelas. Di antara tanda yang lain adalah tidak adanya burung yang 

terbang di atas rumah Allah tersebut. Selain itu, orang yang sedang terluka 

biasanya ingin mencari hewan buruan, akan tetapi setelah memasuki tanah 

suci dia tidak melakukannya. Juga, jika terjadi hujan pada bagian rukun Yamani 

maka negeri Yaman akan menjadi subur dan jika hujan pada rukun Syami 

maka negeri Syam-lah yang menjadi subur. Akan tetapi, jika hujan itu turun 

menyeluruh ke bagian Baitullah tersebut, maka kesuburan akan dirasakan 

oleh seluruh negeri. Tanda yang lainnya adalah lontaran jumrah yang dilakukan 

melebihi yang telah disyariatkan maka tambahan itu akan dapat terlihat. Terjadi 

pula perbedaan pendapat mengenai kata AA Kata ini menjadi marfu ' karena 

ia mubtada', sedangkan khabar-nya mahdzuf (dihilangkan). Kalimat yang 

sebenarnya adalah e-aj:! 2&s 4 Pendapat ini dikatakan oleh Akhfasy. 

Diceritakan dari Muhammad bin Yazid, bahwasanya dia mengatakan bahwa 

kata ia adalah badal dari kata 11. Mengenai ini juga terdapat pendapat 

yang ketiga, yang maknanya adalah: “Dia adalah magam Ibrahim”. Pendapat 

Al Akhfasy adalah pendapat yang dapat diterima pada ucapan orang Arab. 

Hadits tersebut dikuatkan oleh ucapan “haji itu secara keseluruhan adalah 

magam Ibrahim”? 

Kelima: firman Allah, “Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) 

menjadi amanlah dia.” @atadah mengatakan bahwa itu juga merupakan 

tanda-tanda tanah suci, An-Nahhas berkata, “Itu adalah pendapat yang baik, 

karena orang-orang berusaha mengambil apa yang ada di sekelilingnya. Akan 

tetapi, orang yang congkak tidak akan bisa mendapatkannya. Orang seperti 

itu mungkin bisa saja sampai ke Baitul Magdis dan melakukan kerusakan, 

akan tetapi dia tidak akan dapat sampai ke tanah suci. Allah berfirman, 

'2Ini adalah ucapan Sa'id bin Jubair. Ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir 
dalam Tafsir-nya 2/65. Kemudian, Ibnu Katsir berkata, “Sepertinya yang dimaksud 
Hajar Aswad itu secara keseluruhan adalah magam Ibrahim.” 
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“Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah 

bertindak terhadap tentara bergajah?” (Os. Al Fiil (1051: 1). Sebagian 

ahli balaghah (ma'ani) berkata, “Gambaran ayat tersebut adalah sebuah berita, 

sedangkan maknanya adalah perintah.” Kalimat yang sebenarnya adalah: 

Bahwasanya siapa saja yang memasukinya maka berikanlah rasa aman kepada 

orang itu. Seperti firman Allah, “Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik 

dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.” (Os. Al 

Bagarah (2): 197). Artinya, janganlah kalian berbuat rafats (bersetubuh), 

kefasikan, dan janganlah berbantah-bantahan. Atas makna seperti ini Imam 

An-Nu'man bin Tsabit berkata, “Siapa saja yang melakukan perbuatan dosa 

yang membuatnya wajib mendapatkan hukuman had, namun dia masuk ke 

tanah suci maka dia akan dilindungi.” Hal ini sebagaimana firman Allah, 

“Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia.” Jadi, 

Allah mewajibkan pemberian rasa aman bagi siapa saja yang memasukinya. 

Riwayat ini diriwayatkan dari sekelompok kaum salaf, di antaranya adalah 

Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ibnu “Arabi'? berkata, “Setiap orang yang 

mengatakan hal itu sering salah dari dua sisi, pertama: Dia tidak memahami 

bahwa ayat tersebut adalah berita mengenai peristiwa yang telah lalu yang 

maksudnya bukan untuk menentukan hukum bagi kehidupan masa depan. 

Kedua: Dia tidak menyadari bahwa rasa aman itu adalah bagaikan emas 

mutiara. Pertempuran dan perpecahan pernah terjadi setelah itu di dalam tanah 

suci. Berita yang berasal dari Allah tidak akan pernah berbeda dengan orang 

yang menyampaikan berita-Nya itu. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa- 

peristiwa yang telah disebutkan adalah peristiwa di masa lampau. Abu Hanifah 

menentang pendapat ini dan berkata, “Jika masuk ke tanah suci maka dia 

tidak diberikan makan, minum, tidak diperlakukan apa-apa, dan tidak 

berbicara hingga pergi meninggalkan tanah suci tersebut. Jadi, keterpaksaannya 

untuk keluar dari tanah suci tidak dapat dikatakan sebagai rasa aman.” 

593 Lihat kitab Ahkam Al Our 'an 1/285. 
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Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwasanya dia berkata, “Pernah terjadi 

hukum gishash pada salah satu tempat di tanah suci. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada rasa aman di tanah suci.” Jumhur ulama juga mengatakan 

bahwa hukuman had pemah dilakukan di tanah suci. Rasulullah sendiri pernah 

memerintahkan untuk membunuh Ibnu Khathal'” dalam keadaan dirinya 

bergantung pada kain tirai penutup Ka'bah. 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Ats-Tsauri meriwayatkan dari Manshur, 

dari Mujahid, dari Ibnu Abbas: “Barang siapa yang terkena hukuman had di 

tanah suci maka hukuman itu wajib dilaksanakan kepadanya. Jika hukuman 

itu dilakukan di tempat yang bukan tanah suci kemudian dia pergi ke tanah 

suci maka dia tidak boleh berbicara dan tidak boleh berbaiat hingga dia keluar 

dari tanah suci, setelah itu dilaksanakan hukuman had kepadanya.” Itu adalah 

ucapan Asy-Sya' bi dan merupakan hujjah orang-orang Kufah. Ibnu Abbas 

telah memahami hal itu dari makna ayat di atas. Dia adalah seorang “habrul 

ummah” dan merupakan abdi bagi umat ini. Pendapat yang benar adalah 

bahwa dia sengaja menyebutkan itu karena banyaknya kenikmatan bagi orang 

yang bodoh dan orang Arab yang mengingkari rasa aman yang ada di tanah 

suci. Hal ini seperti firman Allah, “Dan apakah mereka tidak memperhatikan, 

bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci 

yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok.” (Os. Al 

“Ankabut (29): 67). Pada masa jahiliyah disebutkan bahwa orang yang 

memasuki tanah suci maka dia akan memperoleh rasa aman dari peperangan 

dan pembunuhan. Penjelasan ini akan dijelaskan pada surah Al Maa 'idah, 

insya Allah. 

54 Dia adalah Abdullah bin Khathal, seorang pria yang berasal dari Bani Tamim 
bin Ghalib. Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya karena dia menjadi 
murtad dengan cara menjadi seorang musyrik, padahal sebelumnya dia seorang 
muslim. Rasulullah pun memerintahkan untuk membunuhnya, As-Sirah An- 
Nabawiyah, Ibnu Hisyam 4/39. 

93 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jami 'Al Bayaan 4/10 dari 
Ibnu Abbas. Ibnu Katsir 2/65. 
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Gatadah berkata, “Siapa saja yang memasukinya pada masa jahiliyah | 

dia merasakan keamanan.” Ini adalah atsar yang hasan. Diriwayatkan pula | 

bahwa sebagian orang kafir berkata kepada sebagian ulama, “Tidakkah di 

dalam Al Our'an disebutkan 'Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) 

menjadi amanlah dia'. Kami telah memasukinya dan melakukan ini dan itu, 

namun orang yang ada di dalamnya tidak memperoleh rasa aman.” Orang itu 

melanjutkan, “Bukankah kamu termasuk orang Arab? Lantas apa yang 

diinginkan oleh yang mengatakan bahwa “Siapa saja yang memasuki rumahku 

maka dia akan aman?” Bukankah telah disebutkan kepada orang yang menaati- 

Nya, “Hentikanlah perbuatan itu karena aku telah memberikan rasa aman 

kepadanya dan telah mencukupkannya.' Dia menjawab, “Tentu.” Orang itu 

kembali berkata, “Maka, demikian pula dengan firman Allah yang berbunyi 

“Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia'.” Yahya 

bin Ja'dah berkata, “Makna firman Allah “Barang siapa memasukinya 

(Baitullah itu) menjadi amanlah dia? maksudnya adalah rasa aman dari api 

neraka. 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Bahwa makna seperti itu tidak dapat 

diberlakukan secara umum. Karena, di dalam Shahih Muslim dari Abu Sa'id 

Al Khudri terdapat sebuah hadits tentang syafa'at yang sangat panjang, yaitu: 

Sy SA Maktal 3 & ae A5 AA ya KL OA ni SAN 

Ne oa 8 3 Ba ay Uta Cp D Ganja 

SPAN S1) Ju Dba, Ga Uaa Uya pan 

“Demi jiwaku yang berada dalam genggaman-Nya, tidaklah salah 

seorang dari kalian melantunkan pujian kepada Allah untuk memperoleh 

kebenaran bagi kaum mukminin pada hari kiamat kemudian dapat 

596 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam kitab Ma'an Al Our 'an 1/447 dari 

@atadah dengan kalimatnya. 
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membantu saudara-saudara mereka yang ada di dalam neraka. Mereka 

berkata, “Mereka berpuasa bersama kami, melakukan shalat, dan 

melaksanakan ibadah haji.'”” Kemudian, dikatakan kepada mereka, 

“Keluarkanlah orang-orang yang kamu kenal.” Jadi, yang akan mendapatkan 

rasa aman dari api neraka adalah orang yang memasuki tanah suci untuk 

menunaikan ibadah dengan mengagungkan Allah, mengetahui hak-hak-Nya, 

dan bertujuan mendekatkan diri kepadaAllah. 

Ja'far Ash-Shidig berkata, “Siapa saja yang memasuki bukit Shafa 

seperti yang dilakukan oleh para nabi dan wali maka dia akan aman dari azab 

Allah. Ini adalah makna dari sabda Rasulullah, 

BB 38 s0. 2 ox 0 e 2. 0 na -3 Se OTC GA 0 

Hi aa Sah, (3 MUA en Genta J3 “Sy “3 PI 

Dn ag ISA 
Siapa saja yang melaksanakan ibadah haji dan tidak berbuat rafats 

dan tidak berlaku fasik maka dosa-dosanya akan keluar dan dirinya 

seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Haji yang mabrur itu 

tidak ada ganjaran lain baginya selain surga. “88 Hasan berkata, “Haji 

yang mabrur adalah yang kembali dari pelaksanaan ibadah haji dengan hidup 

yang lebih zuhud terhadap kehidupan duniawi dan sangat menghendaki 

kebahagiaan di akhirat. 

Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah: Siapa saja yang 

memasuki tanah suci dengan melaksanakan umrah bersama Rasulullah maka 

57 Diriwayatkan oleh Muslim dalam pembahasan tentang iman, 1/167, no. 302. 

s8 Hadits ini diriwayatkan oleh para imam, yaitu: Bukhari, Ahmad, An-Nasa'i, 
Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah dengan kalimat “Siapa saja yang 
melaksanakan ibadah haji karena Allah dan dia tidak berbuat rafats dan tidak 
belaku fasik maka dia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh 
ibunya. ” Lihat kitab Al Jami' Al Kabiir 4/610. Ucapan “haji yang mabrur tidak ada 

ganjaran lain selain surga” diriwayatkan oleh Ahmad, Ugaili dalam Adh-Dhu 'afa, 

Baihagi dalam Sya 'bul Iman, dan Al Jaami' Ash-Shaghir 2/63. 
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dia akan aman. Dalil dari pendapat ini adalah firman Allah, “sesungguhnya 

kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan 

aman.” (Os. Al Fath (48): 27). Ada yang mengatakan bahwa kata «4 

pada ayat tersebut adalah ditujukan kepada orang yang tidak berakal. 

Sedangkan yang dimaksud pada ayat tersebut adalah rasa aman dalam 

melakukan buruan. Namun, pendapat ini aneh. Di dalam Al Our'an disebutkan, 

“Maka sebagian hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya.” (Os. 

An-Nuur: 45). 

Firman Allah SWT, 

SER na TR TEE Ba EN 2“. &, 

AI Dp 3 IA) PN ya sad sei JP 

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, 

yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke 

Baitullah Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka 

sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 

semesta alam.” 

Padaayat ini terdapat sembilan permasalahan: 

Pertama: huruf laam pada kata &, adalah laam ijab dan ilzam. 

Kemudian ditegaskan oleh kata (48 yang termasuk kata wujub (kewajiban) 

yang paling tegas bagi bangsa Arab. Jika orang Arab berkata, “fulan 

mewajibkanku ini” maka berarti orang itu telah ditegaskan dan diwajibkan 

melakukan itu. Allah menyebutkan haji dengan kata wujub (kewajiban) 

untuk menegaskan hak haji dan untuk pengagungan atas kesucian haji. 

Tidak diragukan lagi mengenai kewajiban melaksanakan ibadah haji. 

Haji merupakan salah satu rukun Islam. Haji ini tidak diwajibkan kecuali 

hanya satu kali dalam seumur hidup. Sebagian orang mengatakan bahwa 
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haji ini diwajibkan satu kali dalam lima tahun. Mereka berdalil dengan 

meriwayatkan sebuah hadits yang disandarkan pada Rasulullah. Hadits tersebut 

sebenarnya batil dan tidak shahih. Ijma' para ulama besar pun telah 

menyatakan seperti itu. 

Aku (Al Ourthubi) katakan, Abdurrazak menyebutkan, Sufyan Ats- 

Tsauri menceritakan kepada kami dari Al “Ala bin Al Musayyib, dari ayahnya, 

dari Abu Said Al Khudri, bahwasanya Rasulullah bersabda, “Allah berfirman, 

“Seorang hamba yang diberikan kelapangan rezeki oleh-Ku namun tidak 

kembali (berhaji) kepada-Ku setiap empat tahun maka akan diharamkan 

baginya (surga). ”” Ini adalah hadits yang masyhur yang berasal dari Al “Ala 

bin Al Musayyib bin Rafi” Al Kahili Al Kufi. Dia termasuk keturunan dari para 

ahli hadits. Diriwayatkan darinya oleh lebih dari satu orang, diantara mereka 

ada yang berkata, “setiap lima tahun sekali.” Ada pula yang berkata, dari Al 

“Ala, dari Yunus bin Khabab, dari Abu Sa'id menyebutkan selain itu yang 

berbeda dengan pendapat di atas. 

Para pengingkar ibadah haji mengatakan bahwa pada ibadah haji 

terdapat perbuatan tidak mengenakan kain pakaian. Hal ini bertentangan 

dengan sifat malu. Sedangkan ibadah sa'i bertentangan dengan sikap 

kewibawaan. Ibadah melempar jumrah juga dikatakan sebagai perbuatan yang 

bertentangan dengan logika akal sehat. Jadi, menurut mereka bahwasanya 

semua perbuatan dalam ibadah haji itu hukumnya batil jika tidak mengetahui 

hikmah dan alasannya. Mereka tidak mengetahui bahwa tidak mengetahui 

dan memahami maksud dari seluruh yang diperintahkan oleh Allah itu bukanlah 

syarat sah atau batilnya suatu ibadah. Seorang hamba juga tidak dibebankan 

untuk mengetahui faidah dari tugas yang dibebankan kepadanya. Seorang 

hamba hanya diwajibkan untuk menaati dan melaksanakannya dengan penuh 

kepatuhan tanpa harus menuntut untuk mengetahui apa faidah dan menanyakan 

apa maksud dari ibadah tersebut. Atas dasar ini maka Rasulullah mengucapkan 

dalam talbiyahnya, Ai G ,3 Aa Ae US “Aku sungguh 

memenuhi panggilan-Mu sebagai bentuk penghambaan dan kasih sayang. 

Surah Aali 'Imraan | 
ENAM 



Aku memenuhi panggilan-Mu wahai Tuhan yang hag.””” Para imam 

meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, “Ketika kami berbincang- 

bincang dengan Rasulullah, beliau bersabda, 

Aa SIN SAE Mp3 3 AN La 

Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan ibadah haji kepada 

kalian, maka tunaikanlah ibadah haji. ' Seorang pria berkata, “Setiap tahun 

wahai Rasulullah?” Rasulullah hanya terdiam hingga priatadi bertanya sebanyak. 

tiga kali. Rasulullah pun kemudian menjawab, 

Abi Up SRI 3 3 

Jika aku mengatakan “ya” maka itu akan menjadi kewajiban, 

sedangkan kalian belum tentu akan dapat melakukannya. ' Beliau 

melanjutkan, 

LAIN ega TK SIS De Ih ala GB LEG Lah 
BS 2. pa : 30 o 8: -, Sar AG e LE ya 

H3 SE Pb tenan PU esa SEA SP sms da 
2... 

- 
204, 2, 

2 
DN 

NX 

“Ikuti saja apa yang telah aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya 

orang-orang sebelum kalian binasa karena mereka banyak bertanya dan 

menyelisihi nabi-nabi mereka. Jika aku memerintahkan kepada kalian 

untuk melakukan sesuatu maka laksanakanlah semampu kalian. Jika 

59 Diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Anas dengan kalimat “Aku memenuhi 

panggilan-Mu wahai Dzat Yang Benar sebagai bentuk penghambaan dan kasih 

sayang.” Pada kitab Majma' Az-Zawaid 3/223 disebutkan dengan kalimat “Aku 

memenuhi panggilan-Mu untuk berhaji sebagai bentuk penghambaan dan kasih 

sayang.” Lihat kitab Al Jami” Al Kabiir 3/548. Sabda Rasulullah, “Aku memenuhi 

panggilan-Mu wahai Tuhan yang hag, aku memenuhi panggilan-Mu." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim, dan yang lainnya. Lihat 

kitab Al Jami” Al Kabiir 3/546. : 
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aku melarang kalian melakukan sesuatu maka tinggalkanlah perbuatan 

tersebut ' ”“ Kalimat hadits ini adalah kalimat Muslim. Hadits ini menjelaskan 

bahwa suatu perintah jika ditujukan kepada para mukallaf dengan bentuk 

kewajiban maka kewajiban itu cukup hanya sekali saja dan tidak memerlukan 

untuk dilakukan berulang kali. Hal ini berbeda dengan pendapat Abu Ishag 

Al Isfirayni dan yang lainnya. Ditetapkan bahwasanya para sahabat berkata 

kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, haji yang kami lakukan ini hanya untuk 

tahun ini saja atau untuk selamanya?” Beliau menjawab, J3 & Y Tidak, 

akan tetapi hanya ini untuk selamanya (seumur hidup). 0! Hadits ini 

merupakan bantahan bagi yang mengatakan bahwa setiap lima tahun sekali 

diwajibkan melaksanakan satu kali ibadah haji. Haji ini telah dikenal oleh 

bangsa Arab waktu itu. Di antara yang mereka sukai di sana adalah pasar dan 

kegiatannya. Ketika Islam datang maka Islam memerintahkan untuk 

melaksanakan haji seperti yang telah mereka ketahui. Allah mewajibkan segala 

bentuk ibadah haji yang telah mereka ketahui. Rasulullah sendiri sudah pernah 

melaksanakan haji sebelum haji itu diwajibkan. Beliau sudah pernah berdiri di 

Arafah dan tidak merubah sedikit pun syariat yang telah ditetapkan oleh 

Ibrahim. Yaitu, seperti yang dilakukan oleh bangsa Ouraisy yang berdiri di 

Masy'aril Haram. Mereka berkata, “Kami adalah penduduk tanah suci dan 

tidak akan keluar darinya. Kami adalah bangsa Humusf?.” Ini seperti yang 

telah kami jelaskan pada pembahasan surah Al Bagarah. 

0 Diriwayatkan oleh para imam, dan kalimatnya adalah kalimat Muslim. Lihat 
kitab Shahih Muslim pada pembahasan tentang haji, bab: Kewajiban haji sekali 
dalam seumur hidup, 2/975. 

&1 Diriwayatkan oleh Muslim dengan kalimat yang berdekatan, pada pembahasan 

tentang haji 2/884, An-Nasa'i pada pembahasan tentang haji, Ibnu Majah pada 
pembahasan tentang Manasik, dan Ahmad 4/175. 

82 Humus adalah bangsa Ouraisy dan orang yang dilahirkan dari suku Ouraisy, 
Kinanah, dan Judailah Oais. Mereka adalah musuh Ibnu Amru bin Oais “Ailan dan 

bani Amir bin Sha'sha'ah. Mereka disebut Humus karena mereka bersemangat 
melaksanakan agama mereka, atau tepatnya keras dalam melaksanakan ajaran agama 
mereka. Lihat kitab 4Al-Lisan, hal. 995. 
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Aku (Al Ourthubi) katakan, “Aku pernah melihat Rasulullah sebelum 

melaksanakan hijrah sudah pernah melakukan haji sebanyak dua kali. Artinya, 

kewajiban telah gugur jika telah melaksanakan ibadah haji satu kali.” Beliau 

melaksanakan ibadah haji karena mereka menyambut seruan Nabi Ibrahim 

ketika firman Allah kepada Ibrahim, “Dan berserulah kepada manusia 

untuk mengerjakan haji.” (Os. Al Hajj (221: 27). 

Ath-Thabarif? berkata, “Pendapat ini jauh dari kebenaran, 

sesungguhnya jika di dalam syariatnya disebutkan “Dan berserulah kepada 

manusia untuk mengerjakan haji” maka seruan itu pasti hukumnya wajib, 

sesuai dengan perintah yang terdapat dalam syariat tersebut.” Jika dikatakan 

bahwa perintah itu ditujukan kepada orang yang belum melaksanakan ibadah 

haji maka itu berarti pengkhususan yang tidak berdasarkan dalil. Hal itu juga 

— berarti menunjukkan bahwa haji tidak diwajibkan kepada orang yang sudah 

pernah melaksanakan haji ketika melaksanakan perintah Ibrahim. Pendapat 

ini jauh dari kebenaran. 

Kedua: Al Our'an dan hadits menunjukkan bahwa perintah haji 

disyariatkan secara berangsur, tidak serta merta hanya dalam satu perintah 

saja. Ini adalah hasil kesimpulan madzhab Malik sebagaimana yang disebutkan 

oleh Ibnu Khuwaizmindad. Itu adalah pendapat Syafi'i, Muhammad bin Hasan, 

dan Abu Yusuf yang meriwayatkannya. Sebagian penduduk Baghdad yang 

hidup pada zaman imam Malik terakhir mengatakan bahwa perintah ini 

diwajibkan dengan serta merta dalam satu kali perintah. Kewajiban haji 

menurut mereka tidak boleh ditangguhkan jika telah memiliki kemampuan 

melakukannya. Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat Abu Daud. 

Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Karena, Allah berfirman 

di dalam surah Al Hajj, “Dan berserulah kepada manusia untuk 

mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan 

603 Lihat kitab Ahkam Al Our an, 2/280. 
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berjalan kaki.” (Os. Al Hajj (22): 27). Surah Al Hajj sendiri adalah surah 

Makkiyah. Allah berfirman, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia 

terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan 

ke Baitullah.” Surah Aali “Imraan tersebut diturunkan pada tahun terjadinya 

perang Uhud di Madinah, yaitu pada tahun ketiga setelah hijriyah. Rasulullah 

sendiri tidak pernah melaksanakan ibadah haji kecuali pada tahun kesepuluh 

hijriyah. Adapun di dalam hadits, disebutkan pada hadits Dhammam bin 

Tsa' labah As-Sa'di, dari bani Sa' ad bin Bakar, dia mendatangi Rasulullah 

dan bertanya kepadanya mengenai ajaran Islam. Lantas beliau menyebutkan 

syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Hadits tersebut diriwayatkan oleh 

Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Anas. Pada seluruh hadits tersebut disebutkan 

tentang haji, dan hukumnya adalah wajib (fardhu). Hadits Anas adalah hadits 

yang paling baik ungkapannya dan paling sempurna isinya mengenai hadits. 

Ada perbedaan pendapat mengenai waktu datangnya perintah pelaksanaan 

ibadah haji. Ada yang mengatakan perintah tersebut datang pada tahun kelima 

hijriyah. Ada yang berpendapat pada tahun ketujuh hijriyah. Ada pula yang 

mengatakan pada tahun kesembilan hijriyah. Ibnu Hisyam menyebutkan dari 

Abu Ubaidah Al-Wagidi bahwa perintah tersebut turun pada saat terjadi perang 

Khandag, yaitu setelah pasukan tercerai berai. Ibnu Abdul Barr mengatakan 

bahwa di antara bukti tentang haji itu diperintahkan secara bertahap adalah 

ijma' para ulama yang mengatakan untuk tidak mengklaim orang yang mampu 

melaksanakan ibadah haji namun dia menangguhkan pelaksanaannya satu 

tahun atau dua tahun setelahnya adalah fasik. Ada yang mengatakan bahwa 

jika seseorang menangguhkan haji beberapa tahun kemudian dari waktu ketika 

dia telah dinyatakan mampu melaksanakannya berarti dia telah melaksanakan 

kewajiban tepat pada waktunya. Hal itu tidak seperti orang yang ketinggalan 

dalam melaksanakan shalat hingga telah keluar dari waktunya, kemudian dia 

menggadhanya setelah waktu shalat tersebut telah habis. Juga, tidak seperti 

orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan karena 

sakit atau melakukan perjalanan, kemudian dia menggadhanya. Selain itu, 
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haji juga tidak seperti orang yang merusak ibadah hajjinya dan dia 

menggadhanya di lain waktu. Para ulama sepakat untuk tidak mengatakan ) 

kepada orang yang melaksanakan ibadah haji beberapa tahun kemudian 

semenjak dia telah dinyatakan mampu, “Kamu telah melaksanakan apa 

yang telah diwajibkan kepada dirimu, karena kami mengetahui bahwa 

waktu pelaksanaan ibadah haji itu luas dan diwajibkan secara bertahap, 

tidak sekaligus.” Abu Umar mengatakan bahwa setiap pendapat tentang 

syariat yang diturunkan secara bertahap maka mereka tidak memberikan 

batasan apapun. Kecuali, yang diriwayatkan dari Sahnun, dia ditanya 

mengenai seorang pria yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan 

ibadah haji namun orang itu menangguhkannya selama beberapa tahun 

lamanya. Apakah orang itu dapat dikategorikan sebagai orang fasik 

karena telah menangguhkan haji dan kesaksiannya ditolak? Sahnun 

menjawab, “Tidak, sampai usianya enam puluh tahun. J ika lebih dari enam 

puluh tahun maka dia dianggap orang fasik dan kesaksiannya ditolak.” Itu 

adalah batasannya. Batasan dalam syariat tidak dapat ditetapkan selain 

oleh yang menetapkan syariat tersebut. 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Ibnu Khuwaizmindad bin Oasim 

menceritakan, Ibnu Al Oasim dan yang lainnya berkata, “Waktu terakhir adalah 

di saat berusia enam puluh tahun. Sebelum usia tersebut dibolehkan. Namun, 

jika ditangguhkan hingga lebih dari enam puluh tahun maka akan berdosa. 

Karena, Rasulullah bersabda, 

PA ea Maa LA helai Co Lae staf 

“Usia umatku adalah antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. 

Sedikit sekali yang lebih dari itu.” Seolah-olah di usia yang lebih dari itu 

804 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami' Al Kabiir 11119 dari 

riwayat At-Tirmidzi. Menurutnya hadits ini gharib. Ibnu Majah, Hakim, dan Baihagi 

di dalam As-Sunan dari Abu Hurairah. Dan, dari riwayat Abu Ya'la, dari Anas. 

Hadits ini disebutkan pula dalam Ash-Shaghir no. 1199 dan disimbolkan dengan 
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ada isyarat bahwa perintah itu sulit dilaksanakan. 

Abu Umar mengatakan bahwa sebagian orang seperti Sahnun berhujjah 

dengan sabda Rasulullah, “Usia umatku antara enam puluh hingga tujuh 

puluh tahun, sedikit sekali yang lebih dari itu.” Usia lebih dari itu tidak 
dapat dijadikan alasan lagi, karena usia itu melebihi mayoritas usia umat 

Rasulullah. Di dalam hadits tersebut terdapat dalil mengenai penambahan usia 

hingga tujuh puluh tahun, karena usia tersebut juga termasuk usia mayoritas. 

Namun, tidak seharusnya memutuskan untuk mengklaim bahwa seseorang 

itu fasik padahal dia adalah orang yang lurus dan amanah hanya karena 

menafsirkan hadits dhaif. 

Ketiga: para ulama sepakat bahwa khithab pada firman Allah 

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu 

(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah” adalah 

umum bagi semua manusia. Ibnu Arabi8? berkata, “Meski orang-orang 

berbeda pendapat mengenai keumuman ayat tersebut secara mutlak namun 

tampaknya mereka sepakat bahwa ayat ini diperuntukkzfi bagi semua orang, 
baik laki-laki ataupun perempuan, selain anak kecil tentunya. Karena, secara 

ijjma' anak kecil bukan termasuk golongan yang mukallalfdan budak (hamba 

sahaya). Budak tidak mutlak termasuk dalam keumuman ayat tersebut. Allah 

berfirman, “Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan 

ke Baitullah.” Sedangkan seorang budak dianggap orang yang tidak memiliki 

kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Karena, tuannya membatasi hak- 

haknya dari ibadah tersebut. Allah lebih mengedepankan hak seorang majikan 

daripada hak Allah sendiri karena kasih sayang Allah kepada para hamba 

symbol hasan. Manga hadits yang seluruhnya meriwayatkan adalah: 
IS pu Cegah Ai. 5 ga aa be aa Has Usia umatku antara tujuh 
puluh tahun, sedikit sekali yang lebih dari itu." 

505 Lihat kitab Ahkam Al Our 'an, Ibnu Arabi 1/287. 
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dan demi maslahat mereka. Tidak ada perbedaan antara budak wanita ataupun 

budak laki-laki, karena tidak ada dalil mengenai perbedaan mereka menurut 

ijma? ulama. Ibnu Al Mundzir berkata, “Para jumhur ulama sepakat —kecuali 

sebahagian saja yang bertentangan— bahwa seorang anak kecil jika 

melaksanakan haji di saat dia masih kecil dan seorang budak yang 

melaksanakan haji di waktu dia menjadi budak kemudian mereka menjadi 

dewasa dan yang budak menjadi merdeka, maka bagi keduanya tetap harus 

melaksanakan ibadah haji jika keduanya kembali mendapatkan kemampuan 

untuk menunaikannya.' Abu Umar berkata, “Abu Daud tidak sependapat 

dengan sekelompok ahli fikih dan para imam atsar. Baginya, anak kecil dan 

budak juga termasuk golongan yang diperintahkan untuk menunaikan haji.” 

Menurut pendapat jumhur ulama anak-anak dan budak tidak termasuk yang 

diperintahkan pada firman Allah, “Mengerjakan haji adalah kewajiban 

manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan 

perjalanan ke Baitullah.” Yaitu, dengan dalil bahwa mereka tidak memiliki 

kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Seorang budak misalnya, dia 

tidak dapat melaksanakan ibadah haji jika tidak diizinkan oleh majikannya. 

Sebagaimana seorang budak juga tidak termasuk golongan yang diperintahkan 

untuk melaksanakan shalat jum'at. Yaitu, pada firman Allah, “Hai orang- 

orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang 

pada hari Jumat.” (Os. Al Jumu'ah (3): 97). Menurut para ulama —selain 

yang menentang- bahwa ayat di atas juga memberikan pengecualian berupa 

kewajiban memberikan kesaksian. Allah berfirman, 1,23 4 15! As UT SG S3 
AE 3 for —a u Ksp 5 a Ipa525 V5 Artinya adalah seorang hamba 

tidak termasuk di dalamnya. Seorang anak kecil juga tidak termasuk di dalam 

kategori firman Allah, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia 

terhadap Allah.” Dalilnya adalah seorang anak kecil tidak dicatat amal 

perbuatannya. Seorang wanita juga tidak termasuk dalam perintah Allah dalam 

firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk 

menunaikan sembahyang pada hari Jumat.” Padahal, seorang wanita juga 
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termasuk dalam kategori orang-orang yang beriman. Selain itu, ayat ini juga 

tidak memasukkan budak dalam kewajiban menunaikan ibadah shalat 

jum'at. Ini adalah pendapat para ahli fikih negeri Hijaz, Irak, Syam, dan 

Maroko. Jika ada yang mengatakan bahwa jika seorang budak datang ke 

Masjidil Haram atas seizin majikannya maka mengapa haji tidak diwajibkan 

kepadanya? Jawabannya adalah: Bahwasannya persoalan ini telah disepakati 

secara ijma” dan tidak membutuhkan illat. Akan tetapi, jika hukum ini telah 

disepakati secara ijma” maka kita dapat menjadikan ayat ini sebagai dalil 

bahwa seorang yang masih berstatus budak tidak diwajibkan melaksanakan 

haji. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah, bahwasanya beliau 

ala. 2.01 .& oil. San ot nok OP No 2 2 -4 z 
Pee, Ny SAI km ama Ol dalah Bol Fa mo La 

5 Aa Ea 8. o- - 9 #3 ”-3 al ce. 

£ 5 2 oa Ala 

“Seorang anak kecil yang melaksanakan ibadah haji kemudian dia 

dewasa maka dia harus melaksanakan haji lagi. Seorang Arab badui 

yang melaksanakan haji kemudian dia berhijrah maka dia harus 

melaksanakan haji kembali. Seorang budak yang melaksanakan ibadah 

haji kemudian dia merdeka maka dia harus melaksanakan ibadah haji 

lagi. "6 

Ibnu Arabi?”' berkata, “Sebagian ulama kita menganggap enteng 

permasalahan ini dan mengatakan bahwa haji itu tidak diwajibkan bagi seorang 

608 Hadits tersebut dengan kalimat yang saling berdekatan diriwayatkan oleh Hakim 
dalam kitab A4! Mustadrak. Dia mengatakan bahwa hadits ini shahih, sesuai dengan 

kasaksian Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Hadits 
ini diriwayatkan pula oleh Baihagi dalam As-Sunan, lihat kitab Nashb Ar-Rayah 3/ 

6-7. 

@7 Lihat kitab Ahkam Al Our an, 1/287. 
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budak, meski diberikan izin oleh majikannya. Karena, pada dasarnya budak 

dianggap kafir. Sedangkan, haji yang dilakukan oleh orang kafir tidak dianggap. 

Jika seorang budak dinyatakan menjadi budak selamanya maka berarti dia 

tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Pendapat ini rusak jika 

dilihat dari tiga aspek berikut ini: Pertama, orang-orang kafir sebenarnya 

diperintahkan untuk melaksanakan beberapa cabang syariat Islam, jadi tidak 

ada perbedaan di dalamnya menurut Malik. Kedua, seluruh ibadah seperti 

shalat dan puasa harus dilakukan oleh semua orang, meski dia seorang budak 

sekalipun. Jika dia melakukan ibadah itu di saat kafir maka ibadah itu tidak 

dianggap. Maka, demikian pula halnya dengan ibadah haji. Ketiga, kekafiran 

itu menjadi hilang dengan masuknya seseorang ke dalam ajaran Islam. Oleh 

karena itu, hukumnya sebagai orang kafir pun harus dihilangkan. Jadi, jelas 

bahwa pendapat yang dapat dijadikan sandaran adalah seperti yang telah 

kami sebutkan, yaitu didahulukannya hak-hak seorang tuan (majikan). 

Wallahul muwaafig. 

Keempat: Firman Allah, Xx 4! # Xl ya. Kata 52 berkedudukan 

khafadh yang merupakan kata pengganti yang menunjukkan sebagian 

manusia atas manusia secara umum. Ini adalah pendapat mayoritas ahli 

nahwu. Al Kisa'i memperbolehkan kata 2 berkedudukan marfu' oleh 

kata xx, yang sebenarnya kalimat tersebut berbunyi .54 CJ - Oa. 

Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut adalah syarth, sedangkan 

kata pia berkedudukan majzum. Adapun jawaban dari syarth 

tersebut mahdzuf (dihilangkan). Perkiraan yang sebenarnya adalah: 

MH lah Kata AI peta « Barangsiapa yang mampu melaksanakan 

perjalanan haji maka hendaknya dia menunaikan ibadah haji”. Ad- 

Daraguthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa ada yang 

bertanya, Wahai Rasulullah, apakah ibadah haji itu dilakukan setiap tahun?” 

Beliau menjawab, “Tidak, akan tetapi cukup satu kali saja. ' Lalu ada yang 

bertanya, “Apa yang dimaksud dengan “sabil”?” Beliau menjawab, 
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BNN NK RN IA Lanito Ta M 

“Perbekalan dan kendaraan. "8 Diriwayatkan dari Anas, Ibnu Mas'ud, Ibnu 

Umar, Jabir, Aisyah, dan Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dan 

dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah, "Mengerjakan haji adalah kewajiban 

manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan 

perjalanan ke Baitullah. ' Rasulullah ditanya mengenai ayat di atas, beliau 

menjawab, “Kamu menemukan punggung unta (mendapatkan 

kendaraan). “9 Hadits Ibnu Umar di atas juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah 

dalam Sunnah-nya dan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitab Jami '-nya. Dia 

mengatakan bahwa hadits tersebut hasan. Pengamalan dari hadits tersebut 

menurut ulama adalah bahwa jika seseorang telah memiliki perbekalan dan 

kendaraan maka diwajibkan baginya menunaikan ibadah haji. Ibrahim bin 

Yazid adalah berasal dari kaum Al Khuzi yang ada di kota Makkah. Sebagian 

ahli hadits telah mengomentarinya dari segi hafalannya. Diriwayatkan dari Waki” 

dan Ad-Daraguthni, dari Sufyan bin Said, mereka mengatakan bahwa Ibrahim 

bin Yazid menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abbad, dari Ibnu 

Umar, dia berkata: Seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata, “Wahai 

Rasulullah, apa yang membuat seseorang diwajibkan menunaikan ibadah 

haji?” Beliau menjawab, io B3 1 “Adanya bekal dan kenda-raan. 

Orang itu kembali bertanya, “Wahai Rasulullah, apa makna dari orang yang 

menunaikan ibadah haji?” Beliau menjawab, JA! Ca! Rambut yang lebat 
dan tidak memakai wewangian. “' Yang lain bertanya, “Wahai Rasulullah, 
apa yang dimaksud dengan ibadah haji itu?” Beliau menjawab, 15 ai 
“Haji itu adalah al 'ajj dan ats-tsajj. “ Waki' mengatakan bahwa yang 

s8 Diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni dalam Al Hajj 2/15/18. Lihat pula kitab 
Nashbur-Raayah 3/8. 

s9 Hadits ini secara makna diriwayatkan oleh Az-Zaila'I dalam kitab Nashb Ar- 

Rayah 3/8. 

S10 Diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni pada pembahasan tentang haji 2/217. 

S1 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang manasik haji, bab: 
Yang mewajibkan ibadah haji 2/967, no. 2896. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi 

pada pembahasan tentang haji bab: Kewajiban haji adalah jika telah adanya perbekalan 
dan kendaraan. Lihat kitab Nashb Ar-Rayah 3/8. 
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dimaksud dengan al 'ajj adalah seruan (talbiyah), sedangkan ats-tsajj adalah 

berkorban dengan domba. Itu adalah kalimat riwayat Ibnu Majah. Di antara 

yang mengatakan bahwa perbekalan dan kendaraan adalah syarat kewajiban 

menunaikan ibadah haji adalah Umar bin Khathab dan putranya, Abdullah, 

Abdullah bin Abbas, Hasan Al Bashri, Sa'id bin Jubair, Atha, dan Mujahid. 

Yang berpendapat sama dengan pendapat di atas adalah Syafi'i, Ats-Tsauri, 

Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, Ahmad, Ishag, Abdul Aziz bin Abi 

Salamah, dan Ibnu Habib. Abdus juga menyebutkan riwayat yang sama dari 

Sahnun. Syafi'i mengatakan bahwa kemampuan itu dapat dilihat dari dua 

aspek: Pertama, memiliki kemampuan secara fisik dan memiliki harta yang 

memungkinkan untuk dapat melakukan ibadah haji. Kedua, memiliki 

kelemahan secara fisik namun tidak menghalangi untuk dapat melakukan 

perjalanan haji. Dia mampu memberikan perintah kepada orang yang 

mendengarkan perintahnya untuk membantunya, baik dengan memberikan 

upah ataupun tidak. pembahasan mengenai hal ini akan dijelaskan pada 

pembahasan berikutnya. Orang yang memiliki kemampuan berupa fisik (tubuh) 

menjadi wajib melaksanakan ibadah haji sesuai dengan bunyi firman Allah di 

dalam Al Our'an yang berbunyi, “Yaitu (bagi) orang yang sanggup 

mengadakan perjalanan ke Baitullah.” Adapun orang yang memiliki 

kemampuan berupa harta menjadi wajib melaksanakan ibadah haji sesuai 

dengan hadits Rasulullah, yaitu hadits Khaitsamah yang akan disebutkan nanti. 

Adapun yang memiliki kemampuan secara psikologis (mental) adalah kekuatan 

yang tidak akan dapat dikalahkan oleh kesulitan apapun yang tidak dapat 

diemban dalam hal melakukan perjalanan haji. Jika seseorang memiliki bekal 

dan kendaraan maka ibadah haji menjadi wajib bagi dirinya sendiri. Jika tidak 

ada bekal dan kendaraan atau salah satu dari keduanya maka gugurlah 

kewajiban menunaikan ibadah haji. Dia tidak diwajibkan menunaikan ibadah 

haji meski mampu berjalan dan mendapatkan bekal, atau mampu memperoleh 

bekal di perjalanan dengan melakukan kerajinan atau yang lainnya. Orang 

seperti itu lebih disukai untuk melaksanakan haji dengan berjalan kaki saja, 
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baik laki-laki ataupun perempuan. Imam Syafi'i berkata, “Seorang pria lebih 

sedikit udzurnya dari seorang wanita.” Karena, seorang pria itu lebih kuat. 

Namun, haji dengan berjalan kaki bagi orang yang kemampuannya hanya 

berjalan kaki hukumnya adalah mubah, bukan wajib. Adapun jika memperoleh 

bekal dengan cara meminta-minta kepada orang lain selama di perjalanan 

maka makruh baginya menunaikan ibadah haji. Karena, hal seperti itu 

mengartikan bahwa orang tersebut berarti menjadi beban bagi orang banyak. 

Malik bin Anas berkata, “Jika seseorang mampu melakukan perjalanan dengan 

berjalan kaki dan memiliki bekal maka wajib baginya menunaikan ibadah 

haji. Jika dia tidak mendapatkan adanya kendaraan, namun mampu berjalan 

kaki maka hal itu harus dipertimbangkan. Jika dia memiliki bekal yang cukup 

maka diwajibkan baginya haji. Jika dia tidak memiliki bekal akan tetapi mampu 

mendapatkan apa yang dibutuhkan diperjalanan maka hal ini juga harus 

dipertimbangkan. Jika orang itu termasuk orang yang tidak mampu 

memperoleh kebutuhannya sendiri maka haji tidak diwajibkan baginya. Jika 

dia termasuk orang yang memperoleh kebutuhannya melalui perdagangan atau 

kerajinan tangan maka dia diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Demikian 

pula jika memang kebiasaannya adalah meminta-minta kepada orang lain maka 

dia pun diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Demikian pula Imam Malik, ia 

mewajibkan kepada orang yang mampu berjalan kaki untuk menunaikan ibadah 

haji, meski dia tidak memiliki bekal dan tidak pula memiliki kendaraan. Ini 

adalah pendapat Abdullah bin Zubair, Asy-Sya bi, dan Ikrimah. Adh-Dhahhak 

berkata, “Jika orang itu seorang pemuda yang kuat dan sehat, meski dia tidak 

memiliki harta maka dia dapat bekerja untuk memperoleh upah untuk makannya 

hingga dia dapat menunaikan ibadah hajinya.” Mugatil berkata, “Allah 

memberikan tugas kepada manusia untuk berjalan kaki menuju Baitullah.” 

Dia juga berkata, Jika salah seorang dari kalian mendapatkan harta warisan 

di Makkah maka niscaya dia tidak akan meninggalkan harta warisan tersebut. 

Bahkan, dia akan bergegas untuk pergi ke Makkah meski harus dengan cara 

merangkak. Maka, berarti orang itu telah diwajibkan untuk menunaikan haji. 
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Mereka berhujjah 'dengan firman Allah, 383 Ye, 2s al ag OS 
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Gea Pe Sue eh pe J&— Artinya melaksanakan haji dengan 

berjalan kaki. Orang-orang berpendapat bahwa ibadah haji merupakan 

ibadah fisik yang termasuk fardhu “ain maka perbekalan dan kendaraan 

tidak termasuk diantara syarat kewajibannya, demikian pula halnya dengan 

ibadah shalat dan puasa. Orang-orang berkata, “Seandainya hadits AlKhauzi 

tentang perbekalan dan kendaraan itu shahih maka niscaya kami akan 

memberlakukannya kepada seluruh manusia secara umum. Namun, mayoritas 

manusia adalah berasal dari berbagai penjuru dunia yang sangat jauh. Adalah 

hal biasa di dalam syariat, ucapan bangsa Arab, dan syair-syairnya jika 

kemutlakan ucapan tidak sejalan dengan mayoritas keadaan yang terjadi 

(berlaku). Ibnu Wahab, Ibnu Oasim, dan Asyhab meriwayatkan dari 

Malik, bahwasanya dia pernah ditanya mengenai ayat tersebut, dia berkata, 

“Manusia itu terhadap ibadah haji disesuaikan dengan kemampuan dan 

kemudahan mereka.” Asyhab berkata kepada Malik, “Apakah maksudnya 

adalah bekal dan kendaraan?” Dia menjawab, “Demi Allah tidak, apa yang 

dimaksud pada riwayat itu hanyalah sebatas kemampuan diri manusia. 

Terkadang seseorang memiliki bekal dan kendaraan, namun dia tidak dapat 

berjalan, atau yang lainnya mungkin dapat berjalan di atas tumpuan 

kedua kakinya.” 

Kelima: Jika memiliki kemampuan dan dia dihadapkan pada kewajiban 

melaksanakan ibadah haji maka terkadang ada hal yang mencegahnya untuk 

dapat menunaikannya. Contohnya adalah: Ternyata dia termasuk orang yang 

masih memiliki hutang sehingga membuatnya tidak dapat pergi hingga dia 

melunasi terlebih dahulu hutang-hutannya. Hal ini juga tidak berbeda dengan 

kondisi di mana dia memiliki keluarga yang wajib dia nafkahi. Maka, dia 

tidak wajib menunaikan ibadah haji hingga dia menunaikan nafkah kepada 

mereka selama dia pergi hingga kembali dari ibadah haji. Karena, nafkah 

kepada mereka adalah sebuah kewajiban secara langsung. Sedangkan, ibadah 
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haji adalah kewajiban yang dapat dilakukan kapan saja (tidak secara langsung). 

Selain itu, mendahulukan keluarga adalah tugas yang lebih utama. Rasulullah 

bersabda, 

La ip eat UN 
“Cukuplah dosa bagi seseorang yang menyia-nyiakan orang yang 

(makanan pokoknya) berada di bawah tanggung jawabnya. ”.”82 

Demikian pula terhadap kedua orang tua karena dikhawatirkan akan 
membuat mereka tidak ada yang mengurusi (menafkahi). Maka, untuk orang 

yang kondisinya seperti ini dia tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah 

haji. Jika yang membuatnya terhalang untuk menunaikan ibadah haji hanya 

karena dirinya khawatir akan merasa rindu terhadap keluarga maka alasan 

seperti ini tidak dibenarkan. Bagi wanita, yang menghalangi kewajibannya 
menunaikan ibadah haji adalah tidak adanya izin dari suami. Seorang wanita 

dapat dilarang orang suaminya. Ada yang berpendapat bahwa seorang suami 
itu tidak pantas melarang. Namun, pendapat yang benar adalah seorang suami 
berhak untuk melarang istrinya menunaikan ibadah haji. Terlebih jika kita 
mengatakan, “Sesungguhnya ibadah haji adalah tidak diwajibkan untuk 
dilakukan secara langsung (saat itu juga)”. Laut pun tidak dapat mencegah 

kewajiban jika memang secara umum perjalanan melalui laut itu dianggap 

aman.” Hal ini seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan surah Al Bagarah. 

Demikian pula jika dia menyadari bahwa dirinya tidak akan mabuk laut hingga 

dapat membuatnya meninggalkan shalat. Jika seseorang tidak mendapatkan 

tempat untuk bersujud karena banyaknya penumpang dan sempitnya tempat, 

Imam Malik berkata, “Jika tidak dapat ruku dan sujud kecuali di atas punggung 

saudaranya maka hendaklah dia tidak menaiki perahu tersebut.” Dia 

“12 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya 2/160, 193. Abu Daud pada 
pembahasan tentang zakat, bab: Silaturahmi, no. 1292. Diriwayatkan pula oleh 
Hakim dalam Al Mustadrak 1/415, dan Baihagi dalam As-Sunan, pada pembahasan 
tentang Nafkah 7/467, serta yang lainnya. 
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melanjutkan, “Apakah dia mau tetap memaksakan untuk naik ke atas perahu 

padahal itu membuatnya tidak dapat melaksanakan shalat?” Sungguh celaka 

orang yang meninggalkan shalat. Ibadah haji akan gugur jika di perjalanan 

terdapat musuh yang dapat mengancam jiwa atau merampas harta yang tidak 

terbatas jumlahnya. Syafi'i mengatakan bahwa hartanya sedikit pun tidak boleh 

diserahkan dan kewajiban hajinya menjadi gugur. 

Keenam: Jika tidak ada halangan namun tidak memiliki harta berupa 

emas ataupun perak yang dapat membantunya menunaikan haji, namun dia 

memiliki kalung maka dia harus menjual kalungnya itu untuk menunaikan 

ibadah haji seperti halnya dia harus menjualnya untuk melunasi hutang- 

hutangnya. Ibnu Al @asim pernah ditanya oleh seorang pria yang memiliki 

gandum dan tidak memiliki barang lainnya, apakah dia boleh menjualnya 

agar dapat menunaikan ibadah haji dan meninggalkan anaknya tidak memiliki 

apapun untuk hidupnya? Dia menjawab, “Ya, dia harus melakukannya 

dan membiarkan anaknya memperoleh shadagah dari orang lain.” Namun, 

pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Sebagaimana 

sabda Rasulullah, 

3 » og 0.7 .. 

SA Un an O Naah GA 
“Cukuplah dosa bagi seseorang yang menyia-nyiakan orang yang 

, 

(makanan pokoknya) berada di bawah tanggung jawabnya. 

Ini adalah pendapat Syafi'i. Mazhabnya secara zahir menegaskan bahwa 

tidak diwajibkan bagi orang itu untuk melaksanakan ibadah haji kecuali jika 

ada yang mencukupi kebutuhan keluarganya sejak dia pergi hingga dia kembali 

dari ibadah haji. Imam Syafi'i menyebutkannya di dalam kitab Al Imla " Jika 

orang itu tidak memiliki keluarga ataupun kerabat, sebagian orang mengatakan 

bahwa dia tidak masalah jika tidak pulang dan pergi meninggalkan negaranya. 

Karena, dia tidak memiliki keluarga ataupun kerabat. Semua negeri baginya 
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adalah kampung halamannya sendiri. Pendapat pertamalah yang dinyatakan 

paling benar. Karena, setiap orang akan merasa rindu jika jauh dari negerinya, 

sebagaimana dia akan rindu jika pergi meninggalkan tempat tinggalnya. 

Ingatlah, bahwasanya orang yang belum menikah jika melakukan 

perbuatan zina maka dia akan didera (rajam) dan diasingkan dari kampung 

halamannya, baik dia memiliki keluarga ataupun tidak memiliki keluarga. 

Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al Umm, “Jika dia memiliki tempat 

tinggal, pelayan, dan nafkah bagi keluarganya selama dia pergi maka dia 

harus melakukan ibadah haji.” Zahir dari ucapan ini adalah bahwa harta 

yang digunakan untuk haji merupakan harta yang lebih dari sekedar memiliki 

pelayan (pembantu) dan tempat tinggal. Karena, dia bertanggung jawab 

atas nafkah keluarganya. Para sahabat dan pengikutnya berkata, “Dia harus 

menjual tempat tinggal dan pembantunya, serta menyediakan tempat 

tinggal dan pembantu bagi keluarganya.” Jika seseorang memiliki barang- 

barang dagangan yang diperdagangkan dan keuntungannya dapat mencukupi 

diri dan keluarganya secara terus menerus, maka apakah dia harus 

melaksanakan ibadah haji dari modal awal barang-barang tersebut atau tidak? 

Di sana terdapat dua pendapat: Pertama adalah pendapat jumhur ulama, yaitu 

pendapat yang benar dan masyhur, karena hal ini tidak berbeda dengan orang 

yang memiliki kontrakan yang dapat mencukupi kebutuhannya, sehingga dia 

harus menjual kontrakan itu untuk melaksanakan haji. Demikian pula halnya 

dengan barang dagangan. Ibnu Syuraih berkata, “Dia tidak harus melakukan 

hal itu dan barang-barangnya tetap dipertahankan, dia juga tidak harus 

melaksanakan ibadah haji dari modal awal barang dagangan tersebut. 

Karena, haji itu diwajibkan atas harta yang lebih dari kebutuhan yang 

mencukupi seseorang.” Pendapat ini adalah pendapat bagi orang yang 

memiliki kemampuan secara fisik dan harta. 

Ketujuh: Orang yang sakit dan cacat. Yaitu, orang yang ditakdirkan 

tidak dapat berpegangan pada kendaraan karena salah satu anggota tubuhnya 
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terputus. Jadi, dia tidak dapat melakukan sesuatu. Para ulama berbeda 

pendapat mengenai hukum keduanya (orang sakit dan cacat) setelah mereka 

menyepakati bahwa keduanya tidak diwajibkan untuk melakukan perjalanan 

menuju haji. Karena, haji diwajibkan bagi orang yang mampu melakukannya, 

sebagaimana yang telah disepakati secara ijma”. Sedangkan, orang yang sakit 

dan cacat dianggap tidak memiliki kemampuan. Imam Malik berkata, Jika 

seseorang itu cacat maka gugurlah kewajiban haji padanya, baik dia mampu 

membayarkan sejumlah harta kepada orang lain untuk dapat menggantikan 

hajinya ataupun yang tidak memiliki kecukupan harta untuk melakukan itu. 

Namun, pada dasarnya orang cacat tidak wajib melaksanakan haji. Seandainya 

ibadah haji itu wajib bagi seseorang, namun kemudian dia cacat, maka menjadi 

gugurlah kewajiban haji tersebut. Dia juga tidak boleh digantikan hajinya oleh 

orang lain (badal haji) selama dia masih hidup. Bahkan, jika dia mewasiatkan 

agar digantikan hajinya setelah dia meninggal dunia, maka haji tersebut dihitung 

hanya sepertiganya saja. Hukumnya pun dikategorikan sebagai sunnah. 

Dalilnya adalah firman Allah, “Dan bahwasanya seorang manusia tiada 

memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (Os. An-Najm (53): 

39). Allah memberitahukan bahwa seseorang tidak memperoleh apapun selain 

apa yang dia usahakan saja. Orang yang mengatakan bahwa dirinya telah 

mengusahakannya melalui orang lain? berarti dia telah bertentangan dengan 

zahir ayat yang berbunyi “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia 

terhadap Allah”, karena orang ini dianggap tidak memiliki kemampuan. Haji 

sendiri maksudnya adalah kesengajaan orang yang diberikan beban (mukallaf) 

untuk menuju Baitullah sendiri. Selain itu, haji adalah ibadah yang tidak dapat 

diwakilkan meski dia tidak mampu melakukannya, sama seperti ibadah shalat. 

Muhammad bin Al Munkadir meriwayatkan dari Jabir, dia berkata, Rasulullah 

bersabda, 
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“Sesungguhnya Allah pasti dengan satu kali haji akan memasukkan 

ketiga orang kedalam surga. Orang yang mati, yang hajinya digantikan, 

dan orang yang melaksanakan haji itu (perintah-Nya). 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, bahwasanya Abu Oasim Sulaiman 

bin Ahmad berkata, Amnru bin Hashin As-Sadusi menceritakan kepada kami, 

dia berkata, Abu Ma'syar menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 

Al-Munkadir, lalu dia menyebutkan hadits di atas. 

Aku (Al Ourthubi) katakan bahwa nama Abu Ma'syar yang 

sebenarnya adalah Najih. Bagi mereka dia adalah orang yang dhaif. 

Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang sakit, cacat, dan yang 

telah tua namun mampu memerintahkan kepada orang lain untuk menggantikan 

hajinya maka dia dianggap memiliki kemampuan. Namun, ada dua pembagian 

bagi mereka. Pertama: Dia memiliki kemampuan berupa harta untuk mengupah 

orang lain menggantikan hajinya, maka untuk orang seperti ini dikategorikan 

wajib haji. Ini adalah pendapat Ali bin Abu Thalib. Diriwayatkan darinya 

bahwasanya dia berkata kepada seorang kakek tua yang belum melaksanakan 

haji, “Siapkanlah seseorang yang menggantikan ibadah hajimu.” Pendapat ini 

juga dikatakan oleh Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan sahabat-sahabatnya. Juga, 

dikatakan oleh Ibnu Al Mubarak, Ahmad, dan Ishag. Kedua: Dia memiliki 

kemampuan untuk memerintahkan orang lain berkorban baginya dan 

mewakilkannya untuk melaksanakan haji. Orang seperti ini juga diwajibkan 

haji baginya menurut Syafi'i. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, 

bahwasanya seorang wanita dari Khats'am bertanya kepada Rasulullah, 

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ibadah haji atas 

hamba-hamba-Nya. Aku mendapatkan bahwa ayahku telah sangat tua dan 

sudah tidak mampu berpegangan pada kendaraan, apakah aku boleh 

mewakilkan hajinya?” Beliau menjawab, Ya" Peristiwa ini terjadi pada saat 

S3 Diriwayatkan oleh Abdurrazag dan Baihagi dari Jabir. Lihat kitab Kanz Al 
“Ummal, no. 11791. 
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haji wada. Dalam sebuah riwayat disebutkan: Ayahnya itu tidak mampu 

meluruskan maa pada punggung untanya. Rasulullah bersabda, 

Han ST d3 Mn Up os Phil Ab Jab 

“Laksanakanlah Taj olehmu untuknya. Bagaimana pendapatmu jika 

ayahmu memiliki tanggungan hutang, apakah kamu wajib melunasi 

hutang itu?” Wanita itu menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, 

“Maka hutang kepada Allah adalah lebih berhak untuk dilunasi 

(ditunaikan). "4 

Rasulullah mewajibkan haji karena putri kakek tua itu patuh dan mau 

berkorban bagi kakeknya untuk mewakilkan ibadah hajinya. Jika haji 

diwajibkan bagi seseorang karena putrinya patuh kepadanya berarti kewajiban 

ini sama dengan kewajiban orang yang memiliki kemampuan berupa harta 

. sehingga dapat mengupah orang lain untuk mewakilkan haji baginya. Adapun 

jika ada orang yang mau berkorban berupa harta kepadanya namun tanpa 

diikuti dengan ketaatan kepadanya maka pendapat yang benar adalah bahwa 

orang itu tidak wajib untuk menerima kebaikan orang itu dan tidak wajib 

diwakilkan hajinya. Orang ini meski ada yang mau mengorbankan harta untuk 

dirinya maka dia tidak dikategorikan mampu. Para ulama kita mengatakan 

bahwa hadits Khats' amiyah maksudnya bukanlah menjadi wajib, akan tetapi 

maksudnya hanyalah anjuran untuk berbakti kepada kedua orangtua dan 

memperhatikan kemaslahatan keduanya, baik kemaslahatan duniawi maupun 

ukhrawi. Memberikan manfaat kepada keduanya merupakan anjuran syariat. 

Karena wanita sangat bersemangat dan patuh, dan memiliki keinginan yang 

$14 Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang haji, bab: Haji bagi orang 
yang lemah, tua, dan hampir meninggal, 2/973,974 dengan perbedaan pada beberapa 

kalimatnya. Lihat kitab Subulussalam 2/697. 
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tulus untuk berbuat baik kepada ayahnya serta berusaha untuk dapat berbuat 

kebaikan bagi ayahnya itu, maka dia pun tidak ingin keberkahan haji tidak 

didapatkan oleh ayahnya. Sehingga, dia pun bergegas untuk melaksanakan 

haji untuk ayahnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh wanita lain, Tbuku 

bernadzar untuk melaksanakan haji. Namun, dia tidak sempat melaksanakan 

ibadah haji hingga dirinya meninggal dunia, apakah aku boleh mewakilkan 

hajinya?” Rasulullah menjawab, 

Ds AP aa MN pen 0 CE NO Saka En Lepas” BK ES IL 3 Ul IS OS PU gia ea 

“Laksanakanlah ibadah haji untuknya. Bagaimana pendapatmu jika 

ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan melunasinya?” 

Dia menjawab, Ya.” Hadits ini menunjukkan bahwa mewakilkan haji 

kepada orang tua merupakan bentuk ketaatan dan usaha untuk melakukan 

kebaikan dan agar ibu juga mendapatkan pahala. Ingatlah bahwa Rasulullah 

telah menyamakan ibadah haji dengan hutang. Ijma' ulama telah menetapkan 

bahwa seandainya seseorang meningal dunia dan dia masih memiliki hutang 

maka walinya tidak wajib untuk melunasi hutang-hutangnya dengan hartanya 

sendiri. Karena itu adalah sebuah perintah maka hutang itu harus dilunasi, 

bagaimanapun caranya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa ibadah haji 

pada hadits di atas tidak menunjukkan kewajiban bagi ayahnya untuk 

melaksanakan haji adalah ucapan wanita itu, “Tidak mampu.” Padahal, orang 

yang tidak mampu tidak wajib baginya melaksanakan haji. Ini adalah penjelasan 

akan hilangnya kewajiban dan terhalanginya sesuatu yang fardhu. Tidak 

dibolehkan menjadikan sesuatu yang di awal hadits telah dinafikan secara 

gath'i namun ditetapkan (kewajibannya) secara zhanni pada akhir haditsnya. 

Hal ini dipertegas oleh sabda Rasulullah, “Hutang Allah itu lebih berhak 

untuk ditunaikan.” Menurut ijma” ulama bahwa hadits ini tidak dapat 

diterjemahkan secara zahiriyah. Karena hutang kepada sesama manusia lebih 

utama untuk ditunaikan. Dan karena manusia adalah fakir sedangkan Allah 

tidak membutuhkan apapun. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Al Arabi. Abu 
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Umar bin Abdul Barr menyebutkan bahwa hadits Khats' amiyah bagi Imam 

Malik dan sahabat-sahabatnya adalah hadits yang hanya dikhususkan bagi 

wanita pada hadits tersebut saja. Sedangkan yang lainnya berkata, “Di dalamnya 

terdapat kebimbangan.' Ibnu Wahab dan Abu Mush”ab berkata, “Itu hanyalah 

hak seorang anak saja.” Ibnu Habib berkata, “Ada keringanan dalam haji 

bagi orang tua dan tidak memiliki orang yang dapat membantunya berdiri, 

sedangkan dia belum melaksanakan ibadah haji. Juga, bagi orang yang telah 

meninggal dunia namun belum melaksanakan haji. Maka, anaknya 

diperbolehkan mewakilkan hajinya meski orangtuanya tidak memberikan 

wasiat untuk mewakilkan hajinya kepada sang anak. Sikap anak seperti 

ini insya Allah akan memperoleh ganjaran pahala dari Allah. Begitu juga 

bagi orang yang cacat atau yang sejenisnya. Hadits Khats'amiyah 

diriwayatkan oleh para imam dan sekaligus membantah pendapat Hasan yang 

menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan mewakilkan 

haji seorang pria. 

Kedelapan: Para ulama sepakat bahwa jika seorang mukallaf tidak 

memiliki makanan pokok untuk diperjalanan haji maka dia tidak diwajikan 

menunaikan haji. Jika ada orang asing yang memberikan harta kepadanya 

untuk berhaji maka dia tidak wajib untuk menerimanya menurut ijma' ulama. 

Karena, hal itu berarti hanya pemberian belaka. Jika seseorang memberikan 

harta kepada ayahnya, Imam Syafi'i berkata, “Sang ayah harus menerimanya, 

karena anaknya termasuk dalam kategori usaha sang ayah sendiri dan bukan 

termasuk pemberian.” Imam Malik dan Abu Hanifah berkata, “Dia tidak wajib 

menerimanya, karena dapat menjatuhkan wibawa seorang ayah. Akan 

dikatakan kepadanya, “Sang anak telah memberikan hadiah dan mencukupi 

kebutuhannya?.” Wallahu a'lam. 

€ .. 

Kesembilan: Firman Allah, cet 52 GE Op 33 
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“Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya 

Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” 

Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan bahwa perkiraan yang semestinya 

adalah, “Barangsiapa yang mengingkari kewajiban haji dan tidak 

memandangnya sebagai suatu kewajiban.''5 Hasan Bashri dan yang 

lainnya berkata, “Sesungguhnya orang yang meninggalkan kewajiban haji 

padahal dia mampu menunaikannya maka berarti dia kafir.? At-Tirmidzis' 

meriwayatkan dari Harits, dari Ali, dia mengatakan bahwa Rasulullah 

bersabda, 

SAS ol de pas dh et Il d2 ISI SU 1 

Bra Y Laik 
“Siapa saja yang memiliki bekal dan kendaraan yang dapat 

mengantarkannya untuk sampai ke Baitullah namun dia tidak 

melaksanakan ibadah haji maka dia akan meninggal dunia dalam 

keadaan Yahudi atau Nasrani.” Hal itu disebabkan karena Allah berfirman 

dalam Al Our'an, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap 

Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke 

Baitullah.” Abu Isa berkata, “Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya 

selain dari jalur periwayatan ini saja. Pada sanadnya terdapat catatan. Hilal 

bin Abdullah sendiri adalah orang yang majhul (tidak dikenal) dan Harits 

adalah orang yang lemah.” Diriwayatkan pula hadits yang semisal dengannya 

SIS Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrir Al Wajiiz 3/238 
dan Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 4/14. 

Ss Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam pembahasan tentang haji bab: Tentang 
ancaman bagi orang yang meninggalkan kewajiban haji 3/176, no. 812. Dia 
mengatakan bahwa hadits ini gharib dan tidak diketahui kecuali dari satu jalur 

periwayatan, dan pada sanadnya terdapat catatan. Syekh Ahmad Syakir mengatakan 
bahwa hadits ini tidak diriwayatkan oleh para perawi kutubusittah selain Tirmidzi. 
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dari Abu Umamah dan Umar bin Khathab, dari Abdu Khair bin Yazid, dari 

Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah bersabda dalam khutbahnya, 

ag Aa EA IPA Sa 3 AO AAN 

IP Era IP ang ae 3 se aa 

La Iv aa PA ia Sab BS 

». Saba D3 

SPP II V5 sa 

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian 

untuk menunaikan haji, yaitu bagi siapa saja yang mampu melakukan 

perjalanan haji namun tidak melakukannya maka dia akan wafat dalam 

keadaan apa saja yang dikehendaki Allah. Jika Allah menghendaki maka 

dia akan wafat dalam keadaan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kecuali 

jika ada udzur yang menghalangi, seperti sakit atau karena penguasa 

yang zalim. Ingatlah, tidak ada bagian syafaatku baginya dan tidak ada 

taman bunga baginya dari telagaku.” Ibnu Abbas mengatakan bahwa 

Rasulullah bersabda, 

B3 IL Aa ai ji Al JI A2 OS Ga 

ON ie Jl AS 

“Siapa saja yang memiliki harta yang dapat mengantarkannya 

melakukan haji namun dia tidak menunaikan haji, atau dia memiliki 

harta yang mengharuskannya untuk berzakat namun dia tidak berzakat, 

maka di saat meninggal dia akan memohon agar dirinya dapat 

dihidupkan kembali.” Ada yang berkata kepada Ibnu Abbas, “Wahai Ibnu 

817 Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam pembahasan tentang penafsiran sunnah 5S/ 

418. 
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Abbas, kami berpendapat bahwa hadits tersebut adalah untuk orang-orang 

kafir. Ibnu Abbas menjawab, “Aku akan membacakan ayat Al Our'an kepada 

kalian yang berbunyi: Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta- 

hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. 

Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang 

yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan 

kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara 

kamu: lalu ia berkata, “Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak 

menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang 

menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang 

yang saleh?” (Os. Al Munafigun (631: 9-10). Hasan bin Shalih berkata 

dalam Tafsir-nya, “Tunaikanlah zakat dan laksanakanlah ibadah haji.” Dari 

Rasulullah bahwasanya seseorang bertanya kepada beliau mengenai ayat di 

atas, beliau bersabda, 

GAS A3 Ulas DUS Galeri Up NAN ab LA 

“Siapa saja yang berhaji namun tidak mengharapkan pahala atau duduk 

tanpa takut terhadap hukuman (Allah) maka dia telah kafir terhadap- 
Nya. "518 

Oatadah meriwayatkan dari Hasan, dia mengatakan bahwa Umar 

berkata, “Aku berniat akan mengutus beberapa orang ke beberapa kota untuk 

melihat siapa saja orang yang memiliki harta namun tidak menunaikan ibadah 

haji, untuk kemudian diwajibkan kepada mereka agar membayar jizyah.' Itulah 

makna dari firman Allah, “Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), 

maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 
, 

semesta alam.” 

Aku (Al Ourthubi) katakan, bahwa ini semua diluar ancaman. Oleh 

s8 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jami ' Al Bayan 4/14. 
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karena itu, para ulama berkata, “Ayat ini mengandung makna bahwa siapa 

saja yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menunaikan ibadah haji 

sedangkan dia mampu menunaikannya maka ancaman akan dikenakan 

kepadanya. Dan, tidak akan diberikan pahala jika ada orang lain yang 

mewakilkan ibadah haji untuknya. Karena, haji yang dilakukan oleh orang 

lain dan menggugurkan kewajiban orang itu maka akan gugur pula 

ancamannya.' Wallahu a'lam. 

Said bin Jubair berkata, “Seandainya tetanggaku meninggal dunia 

dan dia memiliki kelapangan harta namun tidak menunaikan ibadah haji, 

maka aku tidak akan menyambung tali silaturahim (berta”ziyah) 

kepadanya.” 

Firman Allah SWT: 

aj PA JP Saga lp Al man ai SI ae J3 
eta 2 Rod - - Ba ui aa Taka 

2. 
C Az sg .1 oi HA £, - - aa D bola LS asa Lg Magi ii G3 Goa 

“Katakanlah, “Hai Ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat 

Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?” 

Katakanlah, “Hai Ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi 

dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu 

menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan?” 

Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.” 

(Os. Aali Imraan /3): 98-99) 

Firman Allah yang berbunyi, 41 Jewa y2 gua d yi Jas 

“Hai Ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah,” 

maksudnya adalah memalingkan orang-orang yang telah beriman dari ajaran 



agama Allah. Hasan membacanya dengan lafaz Uauaf 9 yaitu dengan 

mendhammahkan huruf ta' dan mengkasrahkan huruf shaad. Maksud dari 

kalimat Aa Was adalah memintanya, namun huruf laam-nya dihapuskan 

seperti kalimat «2s 38 (513.620 Sedangkan kata ca maknanya adalah 

cenderung dan berpaling dalam agama, perkataan, dan amal perbuatan, serta 

keluar dari jalan yang lurus. Dami Abu Ubaidah dan yang lainnya, bahwanya 

makna firman Allah &' aa z # y Aisi adalah tidak mampu 

membengkokan doanya. 

Seseorang yang disebut bengkok adalah orang yang akhlaknya buruk. 

Orang seperti ini adalah orang yang jelas kebengkokannya. 

Firman Allah yang berbunyi Saga 3 maksudnya adalah orang-orang 

yang berakal. Ada yang berpendapat bahwa kata sx: telah tertulis di dalam 
kitab Taurat yang menyebutkan bahwasanya Allah tidak menerima agama 

selain agama Islam. Di dalamnya disebutkan pula tentang sifat Nabi 

Muhammad SAW. 

Firman Allah SWT: 

S3 EN pai mai 33 2 Wi 3 ol Di Gali Et 

Dini Sal IA 

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian 

dari orang-orang yang diberi Al Kitab, niscaya mereka akan 

mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman.” 

(Os. Aali Imraan f3): 100). 

S9 @ira“ah Hasan yang disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Tafsir-nya, 3/242. 
Ini adalah gira'ah yang tidak mutawatir 

“20 (Os. Al Muthaffifin (83) : 3). 

21 (Os. Thaahaa (20) : 108) 
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Ayat ini diturunkan untuk menjelaskan tentang seorang Yahudi yang 

terus menghembuskan fitnah antara kaum Aus dan Khazraj setelah terputusnya 

hubungan dengan Rasulullah. Orang Yahudi duduk diantara mereka dan 

mendendangkan sebuah syair yang dibacakan salah seorang yang masih hidup 

dalam peperangan itu. Kemudian yang lain berkata, “Syair kami telah dikatakan 

pada hari ini dan itu.” Seolah-olah mereka hendak menghembuskan sesuatu 

ke dalam diri mereka. Orang-orang berkata, “Kemarilah, kita akan 

mengembalikan peperangan menjadi beberapa potongan seperti sebelumnya.” 

Mereka berseru, “Wahai bani Aus.” Yang lainnya berseru, “Wahai bani 

Khazraj.” Mereka pun berkumpul dan membawa serta senjata mereka. 

Mereka berbaris dan bersiap-siap untuk berperang. Kemudian, turunlah ayat 

ini. Rasulullah kemudian datang dan berdiri di antara dua barisan tersebut. 

Beliau membaca ayat tersebut dan mengeraskan suaranya. Ketika orang- 

orang tersebut mendengar suara beliau maka mereka menyimak bacaan itu 

dan mendengarkannya. Setelah bacaan ayat tersebut selesai mereka pun 

membuang senjata mereka dan saling berpelukan satu sama lain. Mereka 

semua menangis. Dari Ikrimah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Abbas, bahwasanya yang 

melakukan itu adalah Syas bin Oais, salah seorang dari kaum Yahudi. Dia 

berusaha menginjak-injak kaum Aus dan Khazraj dengan mengingatkan 

mereka bahwa di antara mereka pernah terjadi peperangan. Namun, Rasulullah 

datang kepada mereka dan mengingatkan mereka bahwa itu adalah termasuk 

tipu daya syetan dan hasudan dari musuh-musuh mereka. Lalu mereka pun 

membuang senjata mereka dari tangan-tangan mereka dan menangis, dan 

saling berpelukan satu sama lain. Setelah itu, mereka berpaling dan pergi 

bersama Rasulullah seraya mendengarkan ucapan beliau dan menaatinya. Lalu 

Allah menurunkan firman-Nya, “Wahai orang-orang yang beriman, ” yang 

maksudnya adalah kelompok dari bani Aus dan Khazraj. Setelah itu 

dilanjutkan: “Jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi 

Al Kitab”, maksudnya adalah Syas dan sahabat-sahabatnya. Maka 

sebenarnya mereka (kaum Yahudi) ingin mengembalikan kamu menjadi orang 
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kafir setelah kamu beriman. Jabir bin Abdullah berkata, “Dahulu, tidak ada 

sesuatu yang muncul kepada kami yang paling kami benci selain Rasulullah. 

Kemudian, beliau memberikan isyarat kepada kami dengan tangannya hingga 

kami berhenti membencinya. Allah memperbaiki hubungan di antara (suku- 

suku) kami. Tidak ada orang yang paling kami cintai sekarang selain Rasulullah. 

Aku tidak pernah melihat hari yang paling buruk dan paling menakutkan 

pertama kali namun akhirnya menjadi paling baik selain hari itu.” 

Firman Allah SWT: 

a21 
oa saga 3 - bi 2, £,. ae Aa Ga9 Aoa ag AI ana SAE (5 Aly Oa HS 

& 2. 4 a.7 G2 am aa Di be Ji Sa IA sah 
“Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat 

Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di 

tengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada 

(agama) Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada 

jalan yang lurus.” (Os. Aali “Imraan (3): 101). 

Allah menyebutkan ayat tersebut dengan nada takjub, yaitu 

“Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah 

dibacakan kepada kamu,” maksudnya adalah Al Our'an. Sedangkan firman 

Allah, “Dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu, ” maksudnya 

adalah Nabi Muhammad. Ibnu Abbas berkata, “Di antara kaum Aus dan 

Khazraj telah terjadi pertempuran dan hubungan yang buruk pada masa 

jahiliyah. Lalu, mereka kembali diingatkan bahwa diantara mereka terdapat 

jurang pemisah. Kemudian Rasulullah datang dan membacakan ayat di atas 

hingga akhirnya turun ayat ini: “Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi 

kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya 

pun berada di tengah-tengah kamu?” hingga pada ayat yang berbunyi, 
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“Maka dia menyelamatkan kalian darinya.” Ayat ini juga ditujukan kepada 

orang yang belum pemah melihat Rasulullah. Karena, orang yang menunaikan 

apa yang disunnahkan oleh beliau maka berarti dia seperti sedang melihat 

beliau. Az-Zujaj berkata, “Khithab ini juga bisa ditujukan hanya untuk sahabat- 

sahabat Rasulullah saja, karena Rasulullah berada di tengah-tengah mereka 

sedangkan mereka sendiri menyaksikan keberadaan beliau. Bisa juga 

dikatakan bahwa khithab ayat tersebut ditujukan bagi seluruh umatnya, karena 

atsar beliau, tanda-tanda kenabian beliau, dan Al Our'an yang diberikan 

kepada kita kedudukannya adalah sebagai pengganti beliau bagi kita, meski 

kita tidak pernah bertemu dengan beliau.” Gatadah berkata, “Pada ayat ini 

terdapat dua tanda yang sangat jelas, yaitu: Kitabullah dan Nabiyullah. Untuk 

nabiyullah telah berakhir, sedangkan Kitabullah akan tetap Allah kekalkan 

di antara mereka sebagai rahmat dan kenikmatan bagi umat manusia. 

Didalamnya terdapat penjelasan tentang halal, haram, ketaatan, dan maksiat 

terhadap-Nya.8? Kata “36” berkedudukan manshub. Huruf fa -nya 

difathahkan menurut Khalil dan Sibawaih, karena adanya pertemuan dua 

huruf yang berharakat sukun. Kemudian dipilih harakat fathah karena sebelum 

huruf fa” terdapat huruf ya', sehingga menjadi berat untuk dikumpulkan antara 

huruf ya' dan harakat kasrah. Firman Allah “@4 #-ats 545” maksudnya adalah 

berpegang teguh terhadap ajaran agamanya dan taat kepada-Nya. Maka, 

orang seperti itu akan memperoleh petunjuk, taufik, dan bimbingan untuk 

menuju ke jalan yang lurus. Ibnu Juraij mengatakan bahwa makna “ai asn” 

adalah beriman kepada-Nya. Ada pula yang mengatakan bahwa makna 

kalimat “ih (—i Ga” adalah berpegang teguh kepada tali ajaran agama 

Allah, yaitu Al Our'an. 

Firman Allah SWT: 

s2 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jaami' Al Bayaan 4/18 dari 

Oatadah. 

| Tafsir A! (elu adatelny: 



2 £ $ Xx ae 54 Asa” 3 Go £. 

Diralia 2 Yo Yg sela Gb Ii ya ya CB 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya: dan janganlah sekali-kali 

kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” 

(Os. Aali Imraan (3): 102) 

Pada ayat ini terdapat satu permasalahan: Imam Bukhari meriwayatkan 

dari Murrah, dari Abdullah, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, 

LA GMN 0 UR PN bat SRK CIA BET Ta Uh BI 
D8 ah Ol Kd WS Ol) cegan DE Pa Ol MW Ge 

“Takwa yang sebenar-benarnya adalah dengan menaati-Nya dan tidak 

bermaksiat, mengingat dan tidak melupakan-Nya, bersyukur dan tidak 

mengkufurinya.” 8 

Ibnu Abbas berkata, “Maksudnya adalah tidak berbuat maksiat 

sedikitpun.” Para ahli tafsir menyebutkan bahwa ketika turun ayat tersebut 

mereka berkata, “Wahai Rasulullah, apakah kuat melakukan itu? Sungguh itu 

sulit bagi mereka.” Maka, Allah menurunkan firman-Nya, “Maka bertakwalah 

523 Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari hadits Abdullah bin Mas'ud 

dengan kalimat, “Pujian yang sebenar-benarnya adalah dengan menaati dan tidak 

bermaksiat, mengingat dan tidak melupakan, serta bersyukur dan tidak 

mengkufuri-Nya.” Itulah maksud dari firman Allah, “Bertakwalah kepada Allah 

dengan sebenar-benar takwa.” Hadits tersebut terdapat dalam kitab Majma' Az- 

Zawa'id, pada pembahasan tentang tafsir 6/326. Lihat pula kitab Al Jaami' Al 

Kabiir 2/1563. Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Tafsir-nya 2/71, 72. Dia 

mengatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab 
Mustadrak-nya dari hadits Mis'ar, dari Zubaid, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud 

secara marfu'. Dia menyebutkan hadits tersebut dan berkata, “Shahih sesuai dengan 

persyaratan Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya.” 

Demikian pula dia berkata, “Pendapat yang paling jelas bahwa hadits tersebut 

mauguf, yaitu Ali bin Mas'ud.” 
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kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. '(Os. At-Taghaabun (641: 

16). Sehingga, ayat di atas terhapus. Ada yang mengatakan bahwa firman 

Allah, “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut 

kesanggupanmu,” adalah penjelasan dari ayat di atas. Maknanya: 

Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut 

kesanggupanmu. Inilah pendapat yang paling benar. Karena, nasakh terjadi 

jika tidak memungkinkan dua ayat digabungkan. Pada kedua ayat ini 

memungkinkan untuk menghimpun satu dengan yang lain, dan itu lebih utama. 

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa 

firman Allah, “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, ” tidak dihapus. Hanya 

saja maksud dari “sebenar-benar takwa kepada-Nya” adalah perintah untuk 

berjihad (bersungguh-sungguh) di jalan Allah dengan jihad yang sebenar- 

benarnya. Jangan sampai berbuat kejahatan di jalan Allah. Hendaklah kamu 

berlaku adil, meski terhadap diri dan anak-anakmu sendiri. An-Nuhas 

mengatakan bahwa setiap yang disebutkan pada suatu ayat harus 

diinformasikan kepada seluruh kaum muslimin dan tidak ada nasakh 

(penghapusan) di dalamnya. Telah disebutkan di dalam surah Al Bagarah 

makna dari firman Allah, “Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan 

dalam keadaan beragama Islam.” 

Firman Allah SWT: 
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ae AN Ea Si Lagi SO Kong AT IS Ie 
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“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

Janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh 

musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah 

kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara: dan 

kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan 

kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” 

(Os. Aali Imraan (3): 103). 

Pada ayat ini terdapat dua permasalahan: 

Pertama: Kata "panai maknanya adalah mencegah, yaitu dengan 

mengutus orang yang menjaganya dari hal-hal yang dapat menyakitinya. 

Sedangkan kata Jeradalah kata musytarak (memiliki banyak arti). 
Dari segi bahasa makna asalnya adalah: Penyebab yang dapat mengantarkan 
pada keinginan dan kebutuhan. Ada hadits yang menyebutkan, 

”. o ap o- 0 L N 
nd dp TN JS In SU Ol) 

“Demi Allah, aku tidak pergi meninggalkan sesuatu yang dapat 

mengantarkan kepada keinginan melainkan aku berdiri di atasnya. 

Apakah aku mendapatkan pahala haji?” 

Namun, makna tersebut bukanlah yang dimaksud di dalam ayat di atas. 
Maknanya yang dimaksud adalah 44! (perj anjian). Dari Ibnu Abbas,82 
Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa maksud kalimat 4s! Je adalahAl Our'an. 
Ali dan Abu Said Al Khudri meriwayatkan dari Rasulullah, dari Mujahid, dan 

“8Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'an Al Our an 1/ 
159. 

85 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsir-nya, 4/31 dan An-Nuhas 
dalam Ma'an Al Our'an 1/159. 
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dari Gatadah seperti itu. Dan, Abu Mu'awiyah dari Al Hijri,??8 dari Abu Al 

Ahwash, dari Ubaidillah, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, 

AJA Aa ol 

“Sesungguhnya Al Our'an ini adalah tali Allah. Te 

Tagi bin Makhlak meriwayatkan, Yahya bin Abdul Hamid menceritakan 

kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami dari Awwam bin Hausyab, 

dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Mas'ud: “Dan berpeganglah kamu 

semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai 

berai”. Jama'ah82 berkata, “Ini diriwayatkan darinya dan yang lainnya dari 

berbagai jalur periwayatan. Semua maknanya saling berdekatan. Bahwasannya 

Allah memerintahkan untuk bersatu dan melarang sikap bercerai-berai. 

Sesungguhnya bercerai-berai akan membawa pada kebinasaan, sedangkan 

persatuan akan menuai keselamatan. 

Kedua: firman Allah, “Janganlah kamu bercerai berai,” maksudnya 

adalah dalam agama kalian, sebagaimana bercerai berainya kaum Yahudi dan 

Nasrani dalam agama mereka. Dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, 

bahwasannya maknanya bisa juga: Janganlah kalian bercerai berai dengan 

mengikuti hawa nafsu dan tujuan-tujuan yang beraneka ragam. Jadilah diri 

kalian saudara satu sama lain dalam agama Allah. Maka, jika telah bersatu 

akan menjadi penghalang bagi mereka untuk saling memisahkan diri dan saling 

membelakangi. Hal ini ditunjukkan dengan petikan ayat setelahnya, yaitu: “Dan 

ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa 

€26 Dia adalah Ibrahim bin Muslim Al “Abdi, Abu Ishag yang disebutkan dengan 

julukannya. Lihat kitab Tagrib At-Tahdzib, Ibnu Hajar 1/43. 

21 Disebutkan oleh Ibnul Atsir dalam An-Nihayah 1/332 dengan redaksi “Ia adalah 

tali Allah yang kokoh”. 

628 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsir-nya 4/31. 
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Jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu 

menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara.” 
Pada ayat ini tidak terdapat dalil akan haramnya berbeda pendapat dalam 

permasalahan cabang-cabang ajaran agama. Karena, itu bukanlah sebuah 

perselisihan. Tetapi yang dimaksud dengan perselisihan adalah yang tidak dapat 

disatukan dan dihimpun menjadi satu. Adapun hukum mengenai permasalahan 
ijtihad, perbedaan pendapat yang terjadi di dalamnya adalah disebabkan 
karena diluar masalah hukum-hukum yang fardhu dan merupakan permasalahan 
yang mendetail tentang syariat. Para sahabat masih berbeda pendapat 

mengenai hukum-hukum berbagai peristiwa. Namun, meski demikian mereka 
tetap bersatu. Rasulullah bersabda, Ta Ga BY! “Perbedaan pendapat 
umatku adalah rahmat.” Allah melarang perselisihan yang menjadi 
penyebab kerusakan. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, 

bahwasanya Rasulullah bersabda, 

Heat - 0 os - "1 “1 Ateh . 0 0 - -.9 | Pa 20 21 ga 
(BP eRan 9 el NKB era 9 (Sell SJ 3 4nd Ty 
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“Kaum Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu kelompok atau tujuh 
puluh dua kelompok. Kaum Nashrani pun seperti itu. Sedangkan umatku 
terpecah menjadi tujuh puluh tiga kelompok.” Tirmidzi berkata, “Hadits 

“2 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jaami' Al Kabiir 1/261 dari 
riwayat Nashrul Mugaddasi dalam Al Hujjah, dan Baihagi dalam Risalat Al 
Asy 'ariyyah tanpa sanad. Al Halimi, Gadhi Husain, Imam Haramain, dan yang 
lainnya juga mencantumkannya. As-Suyuthi berkata, “Mungkin diriwayatkan pada 
sebagian kitab para huffazh yang tidak sampai kepada kita.” Hadits ini terdapat di 
dalam kitab Ash-Shaghir, no. 288, Faidh Al Gadir 5/25. Yang dimaksud dengan 
perbedaan pendapat adalah dalam permasalahan cabang yang diperbolehkan untuk 
berijtihad di dalamnya. - 
S0 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang keimanan, bab: Hadits 

tentang perpecahan umat ini 5/25. Dia berkata, “hadits Abu Hurairah adalah hadits 
hasan shahih. 
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ini shahih.” Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, dia mengatakan bahwa 

Rasulullah bersabda, 

Big ate 

| .... Tn 22 sat L9.- 030 
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is P3 0 Os. 0 
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“Akan menimpa kepada umatku seperti apa yang menimpa kaum bani 

Israil, mereka meniru (kaum bani Israil) selangkah demi selangkah. 

Sampai-sampai seandainya di antara mereka menyetubuhi ibunya secara 

terang-terangan maka umatku pun ada yang melakukan seperti itu. 

Sesungguhnya kaum bani Israil terpecah menjadi tujuh puluh dua 

kelompok. Sedangkan umatku terpecah menjadi tujuh puluh tiga 

kelompok. Semuanya ada di neraka kecuali satu kelompok saja.” Orang- 

orang bertanya, “Siapakah kelompok itu wahai Rasulullah?” Beliau 

menjawab, 

ang Gada ulu 

“Kelompok yang aku dan sahabat-sahabatku ada di dalamnya.” 4“! 

Diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Ziyad Al Afrigi, dari Abdullah bin Yazid, 

dari Ibnu Umar. Dia berkata, “Hadits ini hasan gharib, kami tidak 

mengetahuinya selain dari jalur periwayatan ini.” Abu Umar berkata, “Abdullah 

Al Afrigi adalah orang yang tsigah. Orang-orang menganggapnya isigah dan 

memujinya. Sedangkan yang lainnya menganggapnya dhaif.' Abu Daud 

meriwayatkannya dalam kitab Sunan-nya dari hadits Muawiyah bin Abi 

s1 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Iman 5/26, no. 
2641. 
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Sufyan, dari Rasulullah, beliau bersabda, 
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“Ingatlah, bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab 

terpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Sesungguhnya agama 

(Islam) ini akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Tujuh puluh 

dua di antaranya berada di neraka, sedangkan yang satu di surga, yaitu 

al jama'ah (ahlussunnah). Dan, sesungguhnya akan muncul dari umatku 

kaum-kaum yang mengikuti hawa nafsunya sebagaimana anjing?” 

menggigit pemiliknya. Tidak ada yang tersisa dari urat syarat atau 

persendian melainkan ia (hawa nafsu) akan memasukinya.” Pada 

Sunan Ibnu Majah dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah bersabda, 

“Siapa yang pergi meninggalkan dunia dalam keadaan ikhlas hanya 

kepada Allah, beribadah kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya, 

mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka demi Allah dia 

meninggal dunia dalam keadaan ridha. ”“ Anas berkata, “Ta adalah agama 

Allah yang dibawa oleh para rasul dan disampaikan dari Tuhan mereka 

sebelum terjadi berbagai peristiwa dan sebelum hawa nafsu menjadi semakin 

532 Lihat kitab An-Nihayah, Ibnu Al Atsir 4/195. 

“83 Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam As-Sunnah, bab: Penjelasan As-sunnah 4/ 
197-198. 

“8 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab Al Mugaddimah 1/27, no. 70. 
Pada kitab 4Az-Zawaid disebutkan, “Sanad ini dhaif.” 
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beragam. Pembenaran akan ini semua terdapat di dalam Kitabullah yang 

terakhir diturunkan. Allah berfirman, “Jika mereka bertaubat”, yang 

maksudnya adalah menanggalkan berhala dan tidak menyembahnya, serta 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Allah berfirman pada ayat lainnya, 

“ Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka 

(mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.” (Os. At-Taubah (91: 

11). Diriwayatkan dari Nashr bin Ali Al Jahdhami, dari Abu Ahmad, dari Abu 

Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi” bin Anas, dari Anas. Abu Al Faraj Al Jauzi 

berkata, jika dikatakan, “Kelompok-kelompok tersebut diketahui,” maka 

jawabannya adalah bahwasanya kami mengetahui adanya kelompok- 

kelompok dan kelompok-kelompok pemikiran. Sesungguhnya setiap golongan 

dari kelompok-kelompok yang ada masih terbagi lagi menj adi beberapa 

kelompok kecil, meski nama-nama kelompok kecil tersebut belum tercatat. 

Di antara kelompok-kelompok pemikiran tersebut adalah: Al Haruriyah, Al 

Oadariyah, Al Jahmiyah,Al Murji'ah, Ar-Rafidhah, dan Al Jabariyah. Sebagian 

ulama berkata, “Pada awalnya kelompok yang sesat itu terdiri dari enam 

kelompok, kemudian masing-masing kelompok tersebut terbagi menjadi dua 

belas golongan, sehingga menjadi tujuh puluh dua golongan.” 

Kaum Al Haruriyah terbagi menjadi dua belas golongan”: yang pertama 

adalah Al Azragiyyah. Mereka berkata, “Kami tidak mengenal seorang pun 

yang kami anggap sebagai orang mukmin.” Mereka mengkafirkan ahlul kiblat, 

kecuali orang yang menerima ucapan (pendapat) mereka. Kaum Abadhiyah 

berkata, “Siapa saja yang menerima pendapat kami maka berarti dia beriman, 

sedangkan yang berpaling darinya maka berarti dia orang munafik.” Kaum 

Tsa”labiyah berkata, “Sesungguhnya Allah tidak menetapkan dan juga 

mentakdirkan segala sesuatu.” Al Khazimiyah berkata, “Kami tidak mengenal 

apa itu iman dan akhlak, semua orang kami anggap salah.” Kaum Al Khalfiyah 

655 Lihat golongan ini pada kitab Al Milal wa An-Nihal, Asy-Syahrustani dan 

Itigad Firag Al Muslimin wa Al Musyrikin, Fakhruddin Ar-Razi. 
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menganggap bahwa orang yang tidak melakukan jihad baik laki-laki ataupun 
perempuan berarti dia telah kafir. Kaum Al Kuziyah berkata, “Seseorang tidak 
boleh menyentuh orang lain, karena dia tidak mengetahui apakah orang itu 
suci atau najis. Dan, tidak boleh pula ada orang lain yang menyuapinya makan 

hingga orang itu bertaubat atau mandi. Kaum Al Kanziyah berkata, “Seseorang 
hendaknya tidak memberikan hartanya kepada orang lain, karena bisa jadi 

orang itu sebenarnya tidak berhak. Akan tetapi, hendaknya disimpan ke dalam 
tanah hingga dapat ditemukan oleh orang yang benar dan berhak memilikinya.” 
Kaum Asy-Syamrakhiyah berkata, “Tidak masalah jika menyentuh wanita, 
karena mereka wangi.” Kaum Akhnasiyah berkata, “Orang yang meninggal 
tidak akan diikuti oleh kebaikan dan keburukan setelah kematiannya.” Kaum 
Hukmiyah berkata, “Siapa saja yang meminta keputusan kepada makhluk 
maka berarti dia kafir.” Kaum Mu'tazilah berkata, “Kelompok Ali dan 
Muawiyah bagi kami sama, jadi kami memilih untuk terlepas dari kedua 
kelompok tersebut.” Kaum Al Maimuniyah berkata, “Tidak ada kepemimpinan 
melainkan dengan keridhaan orang-orang yang kita cintai.” 

Kaum @Gadariyah terbagi menjadi dua belas kelompok$: Kaum 
Ahmariyah adalah kelompok yang menganggap bahwa syarat keadilan dari 
Allah adalah memiliki (menguasai) segala permasalahan mereka dan 
menghalangi mereka dengan kemaksiatan. Kaum Tsanawiyah adalah kaum 
yang menyatakan bahwa kebaikan itu dari Allah dan keburukan berasal dari 
syetan. Kaum Mu'tazilah adalah kaum yang mengatakan bahwa Al Our'an 
adalah makhluk, dan mereka mengingkari sifat-sifat rububiyah. Kaum 
Kaisaniyah adalah kaum yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui 
apakah perbuatan-perbuatan ini berasal dari Allah atau berasal dari para 
hamba, dan kami tidak mengetahui apakah seorang manusia akan 
mendapatkan pahala atau sebaliknya akan memperoleh hukuman.” Kaum 

85 Lihat golongan ini pada kitab 4! Milal wa An-Nihal, Asy-Syahrustani dan 
Itigad Firag Al Muslimin wa Al Musyrikin, Fakhruddin Ar-Razi. 
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Syaithaniyah berkata, “Sesungguhnya Allah tidak menciptakan syetan. ' Kaum 

Syarikiyah berkata, “Segala keburukan semuanya telah ditakdirkan, kecuali 

kekufuran.” Kaum Wahmiyah mengatakan bahwa perbuatan dan ucapan 

makhluk tidak berbentuk dzat, demikian pula dengan kebaikan dan keburukan 

juga tidak memiliki dzat.” Kaum Zabriyah berkata, ' Seluruh kitab suci yang 

diturunkan oleh Allah maka mengamalkannya adalah suatu perbuatan yang 

benar, baik yang nasikh ataupun mansukh.” Kaum Mas'adiyah menganggap 

bahwa orang yang berbuat maksiat kemudian bertaubat maka taubatnya tetap 

tidak diterima.” Kaum Nakitsiyah menganggap bahwa orang yang melanggar 

pembaiatan Rasulullah maka dia tidak berdosa. Kaum Oasithiyah mengikuti 

Ibrahim bin Nizham pada perkataan, “Siapa saja yang menganggap bahwa 

Allah adalah sesuatu maka berarti dia telah kafir.” 

Kaum Jahmiyah terbagi menjadi dua belas kelompok: Kelompok 

Mw'athalah menganggap bahwa setiap yang terbersit dalam bayangan (dugaan) 

seorang manusia maka ia adalah makhluk. Dan, orang yang menganggap 

bahwa Allah dapat dilihat maka dia kafir. Kaum Marisiyah mengatakan bahwa 

kebanyakan sifat-sifat Allah adalah makhluk. Kaum Multazigah menegaskan 

bahwa Allah berada di segala tempat. Kaum Waridiyah mengatakan bahwa 

tidak akan masuk neraka orang yang mengenal Tuhannya. Dan, siapa saja 

yang masuk ke dalam neraka maka dia tidak akan dapat keluar darinya 

selamanya. Kaum Zanadigah berkata, “Tidak seorang pun yang dapat 

menetapkan bahwa dirinya ada yang memiliki, karena penetapan itu tidak 

dapat dilakukan kecuali setelah diketahui oleh panca indera. Sesuatu yang 

tidak diketahui maka tidak dapat ditetapkan.” Kaum Hargiyah adalah kaum 

yang beranggapan bahwa orang yang kafir akan dibakar oleh api neraka satu 

kali, kemudian dia akan terus dalam keadaan terbakar selamanya. Kaum 

Makhlugiyah adalah kaum yang menganggap bahwaAl Our anadalah makhluk. 

Kaum Faniah menganggap bahwa surga dan neraka itu fana. Diantara mereka 

ada pula yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan. Kaum 

Abadiyah adalah kaum yang mengingkari para rasul. Mereka mengatakan 
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bahwa mereka hanyalah para hakim (penguasa). Kaum Wagifiyah berkata, 

“Kami tidak mengatakan bahwa Al Our'an adalah makhluk atau bukan 

makhluk.” Kaum Oabriyah mengingkari adzab kubur dan syafaat. Sedangkan 

kaum Lafzhiyah mengatakan bahwasanya lafazh kami dalam mengucapkan 

Al Our'an adalah makhluk. 

Kaum Murji'ah terpecah menjadi dua belas kelompok: Kelompok 

Tarikiyah mengatakan bahwa Allah tidak mewajibkan kepada makhluk-Nya 

kecuali beriman kepada-Nya. Siapa saja yang beriman maka Dia akan 

melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Kelompok Saibiyah mengatakan 

bahwa sesungguhnya Allah membebaskan kepada makhluk-Nya untuk 

melakukan apa yang mereka inginkan. Kaum Raj'iyah mengatakan bahwa 

orang yang taat tidak dapat disebut sebagai orang yang taat dan orang yang 

suka bermaksiat tidak dapat disebut sebagai ahli maksiat, karena kita tidak 

mengetahui bagaimana kedudukannya di sisi Allah. Kaum Salibiyah mengatakan 

bahwa ketaatan bukan bagian dari keimanan. Kaum Bahisyiyah mengatakan 

bahwa keimanan itu adalah ilmu, dan siapa saja yang tidak mengetahui mana 

yang benar dan mana yang batil, yang halal dan yang haram, maka berarti dia 

kafir. Kaum Amaliyah mengatakan bahwa keimanan adalah amal perbuatan. 

Kaum Mangushiyah mengatakan bahwa keimanan tidak dapat bertambah 

dan berkurang. Kaum Al Mustatsniyah mengatakan bahwa pengecualian 

bagian dari iman. Kaum Musyabbahah mengatakan bahwa penglihatan sama 

dengan penglihatan dan tangan sama dengan tangan. Kaum Hasyawiyah 

berkata, “Hukum hadits-hadits seluruhnya satu.” Bagi mereka yang 

meninggalkan sunnah berarti sama saja telah meninggalkan yang wajib. Kaum 

Zhahiriyah adalah orang-orang yang menafikan giyas. Sedangkan kaum 

Bada'iyah adalah kaum yang pertama kali menciptakan hal-hal bid'ah pada 

umat ini. 

Kaum Rafidhah juga terpecah menjadi dua belas kelompok: Kaum 

Alawiyah mengatakan bahwa risalah kenabian sebenarnya adalah ditujukan 

kepada Ali, dan Jibril telah melakukan kesalahan. Kaum Amiriyah mengatakan 
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bahwa sesungguhnya Ali adalah partner (rekan) Nabi Muhammad dalam hal 

kenabian. Kaum Syiah mengatakan bahwa Ali adalah penerima wasiat 

(pengganti) Rasulullah dan wali setelah beliau wafat. Umat Islam yang telah 

membaiat kepemimpinan setelah Rasulullah kepada selain Ali berarti telah 

kafir. Kaum Ishagiyah mengatakan bahwa kenabian akan terus bersambung 

hingga hari kiamat. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki ilmu tentang 

ahlul bait maka berarti dia nabi. Kaum Nawusiyah mengatakan bahwa Ali 

adalah umat yang terbaik. Siapa saja yang lebih mengistimewakan yang lainnya 

maka berarti dia telah kafir. Kaum Imamiyah mengatakan bahwasanya dunia 

ini tidak mungkin tanpa seorang pemimpin yang berasal dari keturunan Husain. 

Dan, seorang imam diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Jika seorang imam 

wafat maka kedudukannya digantikan oleh yang lainnya. Kaum Zaidiyah 

mengatakan bahwa anak keturunan Husain seluruhnya adalah pemimpin (imam) 

dalam shalat. Oleh karenanya, jika mendapatkan salah seorang dari keturunan 

Husain maka keturunan Husain tersebut tidak boleh melakukan shalat di 

belakang orang lain, baik orang itu baik ataupun ahli maksiat. Kaum Abbasiyah 

menganggap bahwa Abbas adalah orang yang paling berhak memimpin 

kekhilafahan Islam daripada yang lainnya. Sedangkan kaum Tanasukhiyah 

mengatakan bahwa roh-roh manusia dapat bereinkarnasi. Oleh karena itu, 

jika orang itu baik maka ruhnya akan keluar dan masuk ke dalam tubuh 

makhluk yang membuatnya dapat berbahagia dalam kehidupannya. Kaum 

Raj'iyyah menganggap bahwa Ali dan sahabat-sahabatnya akan kembali ke 

dunia dan akan membalas dendam kepada musuh-musuh mereka. Kaum 

La'inah adalah kaum yang melaknat Utsman, Thalhah, Zubair, Muawiyah, 

Abu Musa, Aisyah, dan yang lainnya. Dan, kaum Mutarabbishah 

berpenampilan dengan mengenakan pakaian seperti seorang ahli ibadah. Pada 

setiap tahun mereka akan mengangkat seseorang yang menjadi tempat 

sandaran mereka dalam urusan mereka. Mereka menganggap bahwa orang 

itu adalah pemberi petunjuk bagi umat ini. Jika orang itu wafat maka 

kedudukannya diserahkan kepada yang lainnya. 
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Kaum Jabariyah juga terpecah menjadi dua belas golongan: Di antaranya 

adalah kaum Mudhtharibah yang mengatakan bahwa manusia sebenarnya 

tidak dapat berbuat apa-apa. Akan tetapi, Allah-lah yang melakukan segala 

sesuatu untuknya. Kaum Af'aliyah mengatakan bahwa Kita dapat melakukan 

sesuatu akan tetapi pada hakikatnya kita tidak memiliki kemampuan. Kita 

seperti hewan yang diikat. Kaum Mafrughiyah mengatakan bahwa segala 

sesuatu sudah diciptakan, dan sekarang tidak ada sesuatu pun yang baru 

diciptakan. Kaum Nujariyah menyatakan bahwa Allah akan memberikan azab 

kepada manusia atas perbuatannya, bukan atas perbuatan orang lain. Kaum 

Mananiyah mengatakan bahwa kamu wajib melakukan sesuatu yang terdetik 

dalam hatimu. Maka, laksanakanlah jika yang terdetik itu merupakan kebaikan. 

Kaum Kasbiyah mengatakan bahwa seorang hamba tidak dapat mengusahakan 

pahala ataupun hukuman. Kaum Sabigiyah mengatakan bahwa siapa saja 

yang berkeinginan maka lakukanlah keinginannya itu. Siapa saja yang tidak 

mau melakukannya maka janganlah melakukannya. Sesungguhnya orang yang 

bahagia (ahli surga) tidak akan dimudharatkan oleh dosa-dosanya, dan orang 

yang sengsara (ahli neraka) tidak akan bermanfaat kebaikannya. Kaum 

Habbiyah mengatakan bahwa siapa saja yang meminum gelas kecintaan 

kepada Allah maka gugurlah kewajibannya dalam beribadah melaksanakan 

rukun-rukun agama yang telah ditetapkan. Kaum Khufiyah mengatakan bahwa 

siapa saja yang mencintai Allah maka dia tidak akan memiliki kemampuan 

untuk takut kepada-Nya. Karena, seorang kekasih tidak akan takut kepada 

kekasihnya. Kaum Fikriyah mengatakan bahwa siapa yang keilmuannya 

bertambah maka gugurlah kewajiban ibadah baginya sesuai dengan tingkat 

keilmuannya. Kaum Khasyabiyah mengatakan bahwa dunia ini bagi para 

hamba adalah sama, tidak ada keistimewaan bagi sebagian dari mereka tanpa 

sebagian yang lain, sesuai yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, Adam. 

Sedangkan kaum Maniyah mengatakan bahwa dari kita suatu perbuatan 

dilakukan dan kita memiliki kemampuan untuk melakukannya. 

Penjelasan tentang kelompok pada umat Islam ini akan kami jelaskan 
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pada pembahasan surah Al An'aam, insya Allah. Ibnu Abbas berkata kepada 

Sammak Al Hanafi, “Wahai Hanafi, jama'ah, jama'ah, sesungguhnya binasa 

umat-umat sekarang ini karena mereka terpecah belah. Tidakkah kamu 

mendengar Allah berfirman, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada 

tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai'.” Pada Shahih 

Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, 

Aa en na 5 SI aa 

Pa YVp Kab Jaa ai : A5 Sh Ea 

JA, spa 233 0 J3 WI 

“Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal bagi kalian dan membenci 

tiga hal: Allah ridha jika kalian beribadah kepada-Nya, tidak 

menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan berpegang teguh pada 

tali agama Allah dan tidak bercerai berai. Dan, Allah membenci tiga 

hal dari kalian: banyak bicara, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan 

harta.” 37 

Oleh karenanya, Allah mewajibkan kepada kita untuk berpegang teguh 

pada kitab-Nya, sunnah Rasul-Nya, dan kembali kepada mereka di saat 

terjadi perselisihan. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersatu dalam 

berpegang teguh terhadap ajaran Al Our'an dan hadits, baik dengan keyakinan 

ataupun amal perbuatan. Ini adalah syarat tercapainya kesepakatan dan 

teraturnya sesuatu yang tercerai berai, dengannya akan tercapai kemaslahatan 

(kebaikan) dunia, akhirat, dan keselamatan dari perpecahan. Allah 

memerintahkan kepada kita untuk bersatu dan melarang untuk bercerai berai, 

seperti yang terjadi pada ahlul kitab (Yahudi dan Nashrani). Inilah makna dari 

637 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Al Agdhiyah, bab: Larangan banyak bertanya 

tanpa ada kebutuhan, 3/1340, no. 1715. 
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ayat tersebut secara sempurna. Di dalam ayat ini terdapat dalil akan kebenaran 

ijma', seperti yang tercantum dalam kitab Ushul Figh. Wallahu a'lam. 

Firman Allah, “Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika 

kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah 

mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah 

orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang 

neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya.” Petikan ayat ini 

adalah perintah dari Allah untuk selalu mengingat segala kenikmatan-Nya dan 

keagungan Islam, serta perintah untuk selalu mengikuti ajaran nabi-Nya, 

Muhammad SAW. Dengan itu semua maka rasa permusuhan dan perpecahan 

akan dapat dihilangkan dan tergantikan oleh rasa cinta dan persatuan. Yang 

dimaksud dengan pihak yang bermusuhan adalah kaum Aus dan Khazraj. 

Firman Allah, “Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang 

yang bersaudara,” maknanya adalah: Dengan kenikmatan Islam kalian 

menjadi saling bersaudara dalam satu agama. Seluruh kata abnet di dalam 

Al Our'an maknanya adalah Pr (menjadi). Seperti firman Allah, “Jika 

sumber air kamu menjadi kering.” (Os. Al Mulk (67): 30). Kata 2x4 
adalah jamak dari kata #4. 

Firman Allah SWT: 

Ly “2, 2 1. - NN s1 LN so. »t X. LA 

OS V3 Bab gal RAI JI OgSaa Aa SK on, 
— pama ES aa 

BD Di ea LI) SI 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung.” (OS. Aali “Imraan /3/: 104) 

Telah dijelaskan tentang pembahasan amar ma'ruf nahi munkar pada 
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ayat ini. Kata c pada kalimat —S adalah untuk menunjukkan sebagian. 

Artinya, orang-orang yang memerintahkan yang ma'ruf haruslah para ulama. 

Karena, tidak semua orang itu ulama. Ada yang berpendapat bahwa kata 5 

adalah untuk menjelaskan jenis. Maknanya adalah: Hendaknya kalian semua 

harus menjadi seperti itu. 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Bahwa pendapat yang pertama 

lebih benar. Kata tersebut menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar 

hukumnya adalah fardhu kifayah. Allah telah menentukan mereka dalam 

firman-Nya, “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan 

mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang.” (Os. 

Al Hajj (221: 41). Karena, tidak semua orang diberikan keteguhan seperti 

itu 

Ibnu Zubair membacanya: 

2 0. 033 0. -f . 

KAT Syah data AI Os ah 

- 
Oo 8 s0 ta aan an 

HA L ae 3 J yaaa , 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari 

yang munkar, serta meminta pertolongan kepada Allah atas apa-apa 

yang menimpa mereka.” 

Abu Bakar Al Anbari berkata, “Penambahan tersebut adalah penafsiran 

dari Ibnu Zubair. Sedangkan ucapannya itu keliru, karena di dalamnya 

disebutkan oleh para penukil yang kemudian tercampur dengan kata-kata 

dalam Al Our'an. Hal ini menunjukkan shahih-nya hadits yang diceritakan 

kepadaku oleh Hasan bin Arafah. Waki' menceritakan kepada kami dari Abu 

538 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jaami' Al Bayaan 4/26, Al 

Bahr Al Muhith, Abu Hayyan 3/21, dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrir Al 

Wajiiz 31256. 
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Ashim, dari Abu “Aun, dari Shabih, dia berkata, “Aku mendengar Utsman 

bin Affan menyebutkan, “Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar, serta memohon pertolongan Allah atas apa yang 

menimpa mereka”.”88? Orang yang berakal tidak akan ragu bahwa Utsman 

tidak meyakini bahwa penambahan itu termasuk kalimat dari Al Our'an. 

Karena, kalimat tersebut tidak ditulis dalam mushafnya, padahal dia adalah 

pemimpin kaum muslimin. Akan tetapi, dia menyebutkannya hanya untuk lebih 

menegaskan firman Allah, Tuhan semesta alam. 

Firman Allah SWT: 

3 ad .. » gp - ”. . an 2 . Lp Ge: . “ “ 

San Ae Kk Ie Ii Ia oa Ip35 Y3 
. Sg £ - -t 

DD Abs Lae AI UI 

“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai 

dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada 

mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang 

berat.” (Os. Aali Imraan (3): 105) 

Maksud dari ayat tersebut adalah kaum Yahudi dan Nasrani, sesuai 

dengan pendapat para ahli tafsir. Sebagian dari mereka berkata, “Mereka 

adalah umat ini yang suka berlaku bid'ah.” Abu Umamah berkata, “Mereka 

adalah kaum Haruriyah.”" Dia kemudian membaca ayat ini. Jabir bin Abdullah 

mengatakan bahwa firman Allah, “Menyerupai orang-orang yang bercerai- 

berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada 

mereka,” maksudnya adalah kaum Yahudi dan Nasrani. 

5 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami ' Al Bayaan 4/26, Al Bahr 
Al Muhith karya Abu Hayyan 3/21, dan Ibnu Athiyyah dalam Al! Muharrir Al 
Wajiiz 31256. 

“0 Atsar ini disebutkan dari Abu Umamah Abu Hayan dalam AI Bahr Al Muhith 3/ 
21. 
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Firman Allah SWT: 

A3 ara Lipat Gaal pe 3333 23 G5 ( 

bali Eh @ ni AS Uu ASI Lagi Salut 35 
3 3 

Ol aa dia AA J3 Has ASI 

“Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada 

pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam 

muram mukanya (kepada mereka dikatakan): “Kenapa kamu kafir 

sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan 

kekafiranmu itu.' Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, 

maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga): mereka kekal di 

dalamnya.” (Os. Aali “Imraan (3): 106-107). 

Pada ayat ini terdapat tiga permasalahan: 

Pertama: firman Allah “Pada hari yang di waktu itu ada muka 

yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. ” Maksudnya 

adalah pada hari kiamat, yaitu ketika mereka dibangkitkan dari kubur-kubur 

mereka. Pada hari itu wajah orang-orang yang beriman akan terlihat putih, 

sedangkan wajah orang-orang kafir akan terlihat hitam muram. Ada pula yang 

berpendapat bahwa hal itu terjadi ketika membaca buku catatan amal. 

Maksudnya jika seorang mukmin membaca buku catatan amal perbuatannya 

maka dia akan melihat perbuatan-perbuatan baiknya sehingga dia terlihat 

berseri-seri dan wajahnya terlihat putih. Sedangkan jika orang kafir dan 

munafik membaca buku catatan amalnya maka dia akan melihat di dalamnya 

banyak terdapat perbuatan buruk, sehingga wajahnya pun menj adi hitam. 

Ada pula yang berpendapat bahwa itu terjadi di saat dilakukan penimbangan 

atas amal perbuatan. Jika kebaikannya lebih banyak maka wajah seseorang 

akan terlihat putih, danjika keburukannya lebih mendominasi maka wajahnya 

akan terlihat hitam. Hal ini disebutkan pada firman Allah, “Berpisahlah kamu 
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(dari orang-orang mukmin) pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat 

Jahat.” (Os. Yaasin (36|: 59). Ada yang mengatakan bahwa pada hari kiamat 

setiap kelompok manusia akan diperintahkan untuk berkumpul di hadapan 

sesembahannya. Jika mereka sampai kepadanya maka mereka menangis dan 

menjadi hitamlah wajah-wajah mereka. Sehinga, yang tersisa adalah orang- 

orang yang beriman, ahli kitab, dan kaum munafik. Allah kemudian bertanya 

kepada orang-orang yang beriman, “Siapa Tuhan kalian?” Mereka 

menjawab, “Tuhan kami adalah Allah.” Allah kembali bertanya kepada mereka, 

“Apakah kalian mengetahui-Nya jika kalian melihat-Nya?' Mereka 

menjawab, “Maha Suci Allah, jika Dia mengaku maka kami akan mengetahui- 

Nya.” Maka, mereka melihat-Nya dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. 

Adapun orang-orang yang beriman, mereka bersungkur untuk bersujud kepada 

Allah. Sehingga, wajah-wajah mereka menjadi seperti seputih salju. Tinggallah 

orang-orang yang munafik dan ahli kitab, mereka tidak mampu untuk bersujud. 

Mereka bersedih dan wajah mereka menjadi hitam. Itulah maksud dari firman 

Allah, “Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan 

ada pula muka yang hitam muram.” Kalimat tersebut bisa pula dibaca 
8... - 8 

dy 3 Jas“ dengan mengkasrah dua huruf ta' tersebut. Ini adalah bahasa 

kaum Tamim. Bacaan tersebut juga dibaca oleh Yahya bin Watsab. Az-Zuhri 

membacanya: 3d) “pi #x Bisa pula dengan mengkasrahkan huruf 

fa -nya. 

Kedua: Orang-orang berbeda pendapat dalam menentukan siapakah 

yang dimaksud dalam kalimat tersebut. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang 

s1 Oira“ah ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Tafsir-nya 3/22. Dia 

menisbatkannya kepada Yahya bin Watsab dan Abu Nahik, serta Abu Razin Al 
Ugaili. Ini adalah gira 'ah yang tidak mutawatir. 

“8 Oira'ah ini disebutkan oleh Abu Hayan dalam Tafsir-nya, kemudian dinisbatkan 
kepada Az-Zuhri, Hasan, Ibnu Mahishan, dan Abul Jauza. Itu adalah bacaan (gira 'ah) 

yang tidak mutawatir. 
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dimaksud dengan orang-orang yang berwajah putih berseri adalah kaum 

ahlussunnah. Sedangkan orang yang wajahnya hitam muram adalah kaum ahli 

bid'ah. 

Aku (Al Ourthubi) katakan, bahwasanya pendapat Ibnu Abbas ini 

diriwayatkan oleh Malik bin Sulaiman Al Hurawi, saudara Ghassan, dari Malik 

bin Anas, dari Nafi”, dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, 

“Bahwasanya firman Allah, Pada hari yang di waktu itu ada muka 

yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram, ' maksudnya 

adalah putih berserilah wajah kaum ahli sunnah, dan menjadi hitam 

muramlah wajah kaum ahli bid'ah.”8 Riwayat ini disebutkan oleh Abu 

Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit Al Khathib. Dia berkata, “Hadits ini munkar, 

dari hadits Malik.” 

Atha berkata, “Yang wajahnya putih berseri adalah kaum Muhajirin 

dan Anshar, sedangkan yang wajahnya hitam muram adalah kaum bani 

Ouraizhah dan Nadhir.” Ubay bin Ka'ab berkata, “Yang wajahnya hitam 

muram adalah wajah orang-orang kafir.” Dikatakan kepada mereka, "Kenapa 

kamu kafir sesudah kamu beriman?” karena sebelumnya kamu telah 

mengakui keimanan ketika kamu diciptakan pertama kali dari tulang Nabi 

Adam, seperti halnya tanah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ath- 

Thabari. Hasan mengatakan bahwa petikan ayat ini menceritakan tentang 

orang-orang munafik. Oatadah mengatakan bahwa ayat ini mengenai orang- 

orang yang murtad. Ikrimah mengatakan bahwa ayat ini adalah mengenai 

sebagian kaum dari ahli kitab yang membenarkan nabi-nabi mereka dan 

membenarkan Nabi Muhammad sebeluam beliau diutus menjadi nabi. Namun, 

ketika beliau diutus menjadi seorang Nabi mereka kafir terhadapnya. Oleh 

karena itu Allah menurunkan firman-Nya, “Kenapa kamu kafir sesudah 

43 Disebutkann oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith 3/22 sebagai tafsir, 

dia tidak menyebutnya sebagai hadits. 

64 Lihat Tafsir Ath-Thabari 4/27. 
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kamu beriman? ” Ini adalah pendapat Az-Zujaj. Sedangkan Malik bin Anas 

mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang mengikuti 

hawa nafsu. Abu Umamah Al Bahili menceritakan hadits ysng diterima dari 

Rasulullah, beliau berkata, “Ayat itu turun kepada kaum Haruriyah. 

Pada hadits yang lain Rasulullah bersabda, “Ayat ini turun kepada kaum 

Oadariyah. “8 At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ghalib, dia berkata, “Abu 

Umamah melihat kepala-kepala digantungkan di atas pintu masuk Damaskus, 

Abu Umamah kemudian berkata, “Anjing-anjing neraka telah terbunuh di bawah 

naungan langit. Mereka adalah sebaik-baik sesuatu yang telah mereka bunuh.” 

Kemudian, dia membaca petikan ayat 'Pada hari yang di waktu itu ada 

muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram ' hingga 

akhir ayat. Aku berkata kepada Abu Umamah, “Apakah kamu mendengarnya 

dari Rasulullah?” Dia menjawab, “Seandainya aku tidak mendengarnya 

langsung dari Rasulullah hanya satu kali, dua kali, tiga kali —hingga dia 

menyebutnya tujuh kali- maka niscaya aku tidak akan menceritakannya kepada 

kalian.” Dia berkata, “Hadits ini hasan.” Di dalam Shahih Bukhari dari 

Sahl bin Sa'ad, dia berkata, Rasulullah bersabda, 

13 0 o- nada - 1. 5 

ah PETA Ta og OA Te Pp SA Je SE Ol 
HAN ai JB apa BA AG Je os, 

“Aku lebih dahulu daripada kalian meminum air telaga ini.“8 Siapa 

saja yang melewati tempat ini hendaklah dia minum. Siapa saja yang 

meminumnya maka niscaya dia tidak akan haus selamanya. Ada satu 

kaum yang murtad terhadapku, aku mengetahui mereka dan mereka 

64 Ath-Thabari menyebutkan atsar ini secara mauguf terhadap Abu Umamah. 
Demikian pula Ibnu Athiyah dalam kitab Tajsir-nya 3/260. 

S8 Tbnu Athiyyah menyebutkannya di dalam kitab Al Muharrir Al Wajiiz 3/261. 

s1 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Tafsir 5/226, no. 3000. 

588 Lihat An-Nihayah 3/434. 
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pun mengetahuiku. Kemudian ada penghalang antara diriku dengan 

mereka.” 

Abu Hazim berkata, “An-Nu'man bin Abi Iyasy mendengarkanku dan 

bertanya, “Apakah seperti itu yang kamu dengar dari Sahl bin Sa'ad?' Aku 

menjawab, “ya.” Dia berkata, “Aku bersaksi bahwa aku mendengar dari Abu 

Said Al Khudri”.” Dia menambahkan di dalamnya: Aku berkata, “Mereka 

mendengarnya dariku.” Lalu dikatakan, “Kamu tidak mengetahui apa yang 

terjadi setelah kamu wafat.” Aku berkata, “Celaka, celaka orang yang 

merubahnya sepeninggalku.” Dari Abu Hurairah, dia menceritakan bahwa 

Rasulullah bersabda, 

PA op Ojad SE La Ja ala Ta PA IP 3, 

Haag past mui Yu Sa “5 wu ar 

- 03» 04G 

“Pada Hari Kiamat nanti, sekelompok orang dari sahabatku datang 

melihat ke telaga tersebut, namun mereka menjauh dari telaga itu. Aku 

kemudian berkata, “Ya Allah, mereka adalah sahabat-sahabatku. 'Allah 

berfirman, “Kamu tidak mengetahui perbuatan bid'ah yang telah mereka 
, »651 

lakukan sepeninggalmu. Sesungguhnya mereka murtad dan berpaling”. 

Hadits-hadits yang semakna dengan hadits ini banyak sekali. Akan tetapi, 

siapa saja yang mengganti, merubah, atau memasukkan hal-hal baru pada 

ajaran agama Allah yang tidak diridhai oleh-Nya dan tidak diizinkan oleh 

Allah maka mereka termasuk orang-orang yang diusir dari telaga surga dan 

“49 Diriwayatkan oleh Bukhari pada pembahasan tentang Ar-Rigag, bab: Dalam 

telaga, 4/141, 142. 

550 Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam pembahasan tentang 4r-Rigag bab: 

Dalam telaga 4/142. 

5s1 Tbid. 
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menjauh darinya dalam keadaan berwajah hitam muram. Yang paling mendapat 

pengusiran yang keras dan dijauhi adalah orang-orang yang berbeda dengan 

jama'ah kaum muslimin dan memisahkan diri dari jalan mereka, seperti kaum 

Khawarij dan kelompok-kelompoknya yang bermacam-macam. Selain itu, 

adalah kaum Rawafidh yang telah jelas kesesatannya, dan kaum Mu'tazilah 

dengan berbagai kelompok hawa nafsunya. Mereka semua adalah orang- 

orang yang suka mengubah-ubah dan berlaku bid'ah. Demikian pula orang- 

orang yang bersikap berlebihan dalam kemaksiatan dan kezaliman, suka 

menghapus kebenaran, membunuh dan menghina orang-orang yang benar 

(ahlul hag), orang-orang yang melakukan dosa besar secara terang-terangan, 

yang suka melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, dan kelompok 

orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsu, dan ahli bid'ah. Semuanya 

merasa takut seandainya merekalah yang dimaksud oleh ayat di atas, 

sebagaimana yang kami jelaskan. Tidak akan kekal di dalam api neraka selain 

orang-orang kafir yang di dalam hatinya tidak ada keimanan sedikit pun, meski 

hanya seberat biji sawi. Ibnu Al Oasim berkata, “Terkadang ada orang yang 
bukan pengikut hawa nafsu yang lebih buruk daripada orang yang menjadi 

pengikut hawa nafsu. Orang itu mengatakan tentang keikhlasan dan menghindari 

kemaksiatan.” 

Ketiga: Firman Allah, eh 3 Lipat padi CG “Adapun orang- 
orang yang hitam muram mukanya,” bahwasanya pada kalimat tersebut 
terdapat bagian yang dihilangkan. Lalu, dikatakan kepada mereka, “Kenapa 
kamu kafir sesudah kamu beriman? ” maksudnya adalah hari dimana diambil 

sumpahnya, yaitu ketika mereka mengatakan bahwa tentu mereka beriman. 
Ada yang berpendapat bahwa petikan ayat itu ditujukan kepada kaum Yahudi 
yang beriman kepada Nabi Muhammad sebelum beliau diutus menjadi Nabi. 
Akan tetapi setelah beliau diutus menjadi nabi mereka kafir terhadap beliau. 

AbuAl “Aliyah berkata, “Petikan ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang 

munafik.” Dikatakan kepada mereka, “Apakah kamu kafir secara sembunyi- 
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sembunyi setelah kamu mengakui (membenarkan) secara terang-terangan?” 

Para ahli bahasa Arab sepakat bahwa harus ada huruf fa ' pada jawaban 

yang mengikuti kata y,t. Firman Allah, “Adapun orang-orang yang putih 

berseri mukanya,” maksudnya adalah bahwa mereka merupakan orang- 

orang yang taat kepada Allah dan setia pada sumpahnya. Dikatakan tentang 

mereka, “Maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga), mereka 

kekal di dalamnya.” Maksudnya, mereka kekal di dalam surga-Nya, 

kampung kemuliaan-Nya, mereka abadi di dalamnya. Semoga Allah 

menjadikan kita semua termasuk golongan mereka dan menjauhi kita dari 

jalan bid'ah dan kesesatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan orang- 

orang yang beriman dan beramal shaleh. Amin. 

Firman Allah SWT: 

sebal UMB ny ST GL aa aj ST ea Hb 
Ta LT. 3 

Oi x 3 Jb PN yong yu ba 

Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu 

dengan benar: dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya 

hamba-hamba-Nya. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit 

dan di bumi: dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.” 

(Os. Aali Imraan (3): 108-109) 

Firman Allah, di LG &Ws adalah mubtada' dan khabar, maksudnya 

adalah Al Our'an. Kalimat uda B5 maksudnya adalah: Kami turunkan 

kepadamu malaikat Jibril yang membacakan ayat Al Our an kepadamu. 

Kalimat 3-4 artinya dengan benar. Az-Zujaj mengatakan bahwa firman Allah, 

“Itulah ayat-ayat Allah,” adalah hujjah dan petunjuk Allah. Ada yang 

mengatakan bahwa kata lis artinya adalah s4a (ini), akan tetapi setelah 

dilakukan maka dia seperti “menja sy , sehingga dikatakan dengan kata 
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Gk. Bisa juga dikatakan bahwa kalimat 4 D4 adalah badal (pengganti) 
dari kata Ws, bukan sifat. Karena, yang masih mubham (samar) tidak disifati 
oleh mudhaf, Firman Allah, “Dan tiadalah Allah berkehendak untuk 

menganiaya hamba-hamba-Nya,” maksudnya: Bahwasanya Allah tidak 

akan memberikan adzab kepada mereka yang tidak berdosa. Firman Allah, 

“Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi,” 

bahwasanya sisi keterkaitan antara petikan ayat ini dengan ayat sebelumnya 

adalah, ketika Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman dan 

orang-orang kafir Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan menganiaya hamba- 

hamba-Nya. Kemudian, Allah menyambungnya dengan menyebutkan betapa 

luasnya kekuasaan Allah dan Dia sama sekali tidak memerlukan sikap aniaya 

terhadap seluruh alam semesta, baik yang ada di langit ataupun di bumi. Ada 

yang berpendapat bahwa petikan ayat itu adalah mubtada ' Allah menjelaskan 

kepada para hamba-Nya bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah 

milik-Nya yang harus memohon dan menyembah-Nya, bukan menyembah 

selain diri-Nya. 

Firman Allah SWT: 

at 
- 

p D3 Sapa O A3 aU sapi dal GS 2x 

AS ET gt Ai TA 3 & org Pa) 
3 .. 

Dial aa Logagall 4 H 

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, 

dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah 

itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan 

kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” 

(Os. Aali Imraan (3): 110) 
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Pada firman Allah, “Kamu adalah umat yang terbaik yang 

dilahirkan untuk manusia, ” terdapat tiga permasalahan: 

Pertama: At-Tirmidzi meriwayatkan dari Bahaz bin Hakim, dari 

ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya dia mendengar Rasulullah bersabda 

mengenai firman Allah, “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan 

untuk manusia.” Sabda beliau, 

Wae pan adan AS 

“Kalian menyempurnakan jumlah tujuh puluh umat. Kalian adalah umat 

yang terbaik dan paling mulia di sisi Allah.” At-Tirmidzi mengatakan bahwa 

hadits ini hasan.”? Abu Hurairah8?? berkata, “Kita adalah sebaik-baik 

manusia yang dilahirkan untuk manusia. Kita harus mengajak mereka kepada 

ajaran Islam.” Ibnu Abbas$# berkata, “Mereka adalah orang-orang yang 

berhijrah dari Makkah menuju Madinah, dan ikut serta dalam perang Badar 

dan perjanjian Hudaibiyah.” Umar bin Khathab"'' berkata, “Siapa saja yang 

berbuat seperti perbuatan mereka maka dia termasuk seperti golongan 

mereka.” Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah umat Nabi Muhammad, 

yaitu orang-orang yang shalih dan memiliki keistimewaan. Mereka adalah 

orang-orang yang menjadi saksi bagi umat manusia di hari kiamat, sebagaimana 

yang telah dijelaskan pada surah Al Bagarah. Mujahid” mengatakan bahwa 

firman Allah, “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, ” sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan pada ayat tersebut. 

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah: Kalian sebelumnya telah 

tercatat di Lauh Mahfuzh. Ada yang berpendapat bahwa maknanya: Kalian 

yang telah beriman adalah sebaik-baik umat. Yang lain mengatakan bahwa 

552 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Tafsir 5/226, no 3001. 

653 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsir-nya 4/29. 

654 Ibid. 

555 Ibid. 

556 Ibid. 
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ayat ini turun untuk menyampaikan kabar gembira akan kedatangan Rasulullah 

dan umatnya. Jadi, maknanya adalah: kalian adalah sebaik-baik umat daripada 

pendahulu kalian, yaitu para ahli kitab. Al Akhfasy mengatakan bahwa 

maksudnya adalah sebaik-baik pemeluk agama. 

Ayat yang seperti ini adalah firman-Nya, “Bagaimana kami akan 

berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?” (Os. Maryam 

(19): 29). Firman-Nya, “Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu 

berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu.” (Os. ALA'raaf 

(71: 86). Firman-Nya, “Dan ingatlah (hai para muhajirin) ketika kamu 

masih berjumlah sedikit.” (Os. Al Anfal (8): 26). Sufyan meriwayatkan 

dari Maisarah Al-Asyja'i, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, bahwasanya 

firman Allah, “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, ” mengajak manusia untuk memeluk ajaran Islam.” An-Nuhas$s8 

berkata, “kalimat yang sebenarnya adalah: “Kalian bagi umat manusia adalah 

sebaik-baik umat.” Menurut ucapan Mujahid adalah: Kalian adalah sebaik- 

baik umat jika kalian mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

munkar. Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya umat Muhammad 

menjadi umat terbaik karena kaum muslimin jumlahnya lebih banyak, dan 

amar ma'ruf nahi munkar sudah tersebar Juas di kalangan mereka. Ada pula 

yang berpendapat bahwa istilah tersebut adalah untuk para sahabat Rasulullah, 

sebagaimana sabda beliau, 

Ao 

BPA AA 
“Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku. ””? Maksudnya: 

557 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsir-nya 4/30. Diriwayatkan 
dari Abu Hurairah dalam pembahasan tantang Tafsir dengan kalimat, “Sebaik-baik 
manusia untuk manusia adalah mendatangi mereka hingga mereka memeluk ajaran 
Islam”, Shahih Bukhari 3/113. 

558 J'raab Al Our 'an 1/400. 

559 Hadits ini diriwayatkan oleh para imam: Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu 

Majah, dan Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Hadits ini memiliki riwayat yang beragam 
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Orang-orang yang aku diutus kepada mereka. 

Kedua: Berdasarkan dengan nash yang diturunkan tersebut telah 

diyakini bahwa umat ini adalah umat terbaik. Para imam meriwayatkan 

dari hadits Imran bin Hashin, dari Rasulullah, bahwasanya beliau bersabda, 

Ah Ha aa Sa S3 AS 

“Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku, kemudian 

mereka yang hidup setelahnya, kemudian mereka yang hidup 

setelahnya. ” Hadits ini menunjukkan bahwa umat pertama dari umat ini 

adalah umat yang paling baik daripada umat setelahnya. Seperti inilah 

pendapat sebagian para ulama. Mereka mengatakan bahwa orang yang 

menjadi sahabat Rasulullah dan sempat melihat beliau meski hanya sekali 

dalam hidupnya, mereka adalah orang-orang yang lebih baik daripada 

mereka yang hidup setelahnya. Sesungguhnya keutamaan persahabatan 

dengan Rasulullah tidak dapat dibandingkan dengan amal perbuatan. 

Abu Umar bin Abdul Barr berpendapat bahwasanya orang-orang yang 

hidup setelah sahabat lebih baik dari sahabat secara umum. Sabda Rasulullah 

yang berbunyi, “Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku,” 

maksudnya bukan yang hidup pada masa beliau secara umum (keseluruhan). 

Karena, dalam satu masa selalu terdapat orang yang baik dan tidak baik. 

Pada masa itu terdapat pula sekelompok kaum munafik yang seolah-olah 

menampakkan keimanan, para pembuat dosa besar yang telah diberikan 

hukuman. Bagaimana pendapat Anda mengenai pencuri, peminum minuman 

keras, dan pelaku perbuatan zina. Beliau bersabda seraya membela orang- 

orang yang hidup pada masanya, 

dan kalimat-kalimat yang saling berdekatan. Lihat kitab Al Jami' Al Kabir 2/1 769 

dan setelahnya. 
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“Janganlah kalian menghina sahabat-sahabatku. 8 

Beliau berkata kepada Khalid bin Walid mengenai Ammar, 

20 Moo 23 0. 0d 

LK YPP Uya Lg 

“Janganlah kamu menghina orang yang lebih baik dari dirimu. 8! 

Abu Umamah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, 

an. Lara. &- - 90. Pa 2. Aa ak G3A 

Bo In Po LA gm Ia ah ah ud Yak 

“Sungguh beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku. 

Sungguh beruntung tujuh kali lipat orang yang tidak melihatku akan 
tetapi beriman kepadaku.” 

Pada Musnad Abu Daud Ath-Thayalisi dari Muhammad bin Abi 

Humaid, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar, dia berkata, “Aku 

sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, beliau kemudian bersabda, “Apakah 

s6 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam pembahasan tentang keutamaan sahabat Nabi, 
Muslim di dalam keutamaan sahabat 4/1967, Abu Daud dalam As-Sunnah, At- 
Tirmidzi dalam Al Managib, dan Ahmad 3/11. 

ss! Dengan kalimat seperti ini maka hadits tersebut tidak kami jadikan pijakan. 
Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Al Atsir dalam Usud Al Ghaayah 4/132, Ibnu Hajar 
dalam Al Ishabah 2/512 dari Khalid bin Walid. Dia berkata, “Antara diriku dengan 
Ammar terjadi perdebatan. Aku melakukan kesalahan terhadap dirinya. Dia pun 
lalu mengadukan diriku kepada Rasulullah.” Khalid pun datang dan Rasulullah 
mengangkat kepala beliau seraya bersabda, “Xi ay cdi 256 NE (636 ua 
dit Kaki (hk “Siapa saja yang memusuhi Ammar maka Allah akan 
memusuhinya. Siapa saja yang murka terhadap Ammar maka Allah akan murka 
terhadapnya.” 

s8? Hadits ini dari berbagai jalur periwayatan yang disebutkan oleh As-Suyuthi 
dalam Al Jami 'Al Kabir 2/2975 dari riwayat Ahmad dalam Musnad-nya 3/155, 5/ 
248, Abu Daud Ath-Thayalisi 5/154, Ath-Thabrani dalam AI Kabir 8/311, Bukhari 
dalam At-Tarikh, dan yang lainnya. 
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kalian mengetahui makhluk apa yang paling baik dalam beriman?” Kami 

menjawab, “Para malaikat.” Beliau berkata, “Mereka memang berhak, 

namun yang lainnya pun demikian.” Kami berkata, “Para nabi.” Beliau 

berkata, “Mereka memang berhak pula, akan tetapi masih ada yang 

lainnya.” Kemudian Rasulullah bersabda, “Makhluk yang paling baik 

(afdhal) keimanannya adalah kaum yang beriman kepadaku walaupun 

tidak pernah bertemu denganku. Mereka mendapatkan kertas (Al 

Our an) dan melaksanakan ajaran yang ada di dalamnya. Merekalah 

makhluk yang paling afdhal keimanannya.””8 Shalih bin Jubair 

meriwayatkan dari Abu Jum'ah, dia berkata, kami berkata, “Wahai Rasulullah, 

apakah ada orang yang lebih baik dari kami?” Beliau menjawab, “Ya, mereka 

adalah kaum yang datang (hidup) setelah kalian lalu mereka 

mendapatkan sebuah kitab di antara dua lauh, dan mereka beriman 

terhadap ajaran yang ada di dalamnya. Mereka beriman kepadaku meski 

mereka tidak pernah melihatku.” Abu Umar berkata, “Abu Jum'ah 

memiliki sahabat, namanya adalah Habib bin Siba'. Sedangkan Shalih bin 

Jubair termasuk tabi'in yang tsigah.” Abu Tsa'labah Al Khasyani Manan 

dari Rasulullah, bahwasanya beliau bersabda, 

ta Je an an 

“Di hadapan kalian ada hari di mana orang yang dapat bersabar atas 

“ 1 — 

agamanya pada saat itu bagaikan orang yang tangannya memegang 

batu panas. Orang yang mengamalkan (kebaikan) baginya pahala 

sebanyak lima puluh orang yang mengamalkan seperti yang dia 

amalkan. ” Lalu ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, dari mereka?” Beliau 

563 Hadits ini secara makna disebutkan oleh As-Suyuthi dalam 41 Jaami' Al Kabir 

1/119, 120 dari riwayat Hakim, dari Umar. 

“84 Tbid. 
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menjawab, “Dari kalian.”858 Abu Umar mengatakan bahwa kata “Dari kalian” 

terkadang tidak disebutkan oleh sebagian ahli hadits. Umar bin Khathab 

menafsirkan firman Allah, “Kamu adalah umat yang terbaik yang 

dilahirkan untuk manusia,” bahwasanya orang yang melakukan amal 

perbuatan seperti perbuatan kalian maka dia seperti kalian. Pada hadits-hadits 

tersebut tidak terdapat pertentangan, karena hadits pertama lebih khusus. 

Ada yang mengatakan seraya mengarahkan hadits-hadits pada bab ini: 

Bahwasanya masa Rasulullah lebih dianggap istimewa karena mereka adalah 

orang-orang yang keimanannya dianggap asing saat itu. Hal itu disebabkan 

karena orang kafir sangat banyak, namun mereka tetap bersabar atas siksaan 

dari mereka dan sikap mereka yang berpegang teguh pada agama mereka. 

Umat Islam yang hidup akhir-akhir ini jika mereka masih berpegang teguh 

pada ajaran agama dan bersabar dalam melakukan ketaatan kepada 

tuhan mereka di saat keburukan, kefasikan, kemaksiatan, dosa-dosa besar 

dilakukan secara terang-terangan. Maka, mereka pun dapat diistilahkan 

dengan kaum yang asing. Amal perbuatan mereka sangatlah suci di saat 

itu, seperti sucinya amal perbuatan para pendahulu mereka yang hidup di 

awal-awal masa keislaman. Yang menjadi bukti pendapat ini adalah hadits 

Rasulullah, 

AAN Gas dag US SA G3 LI tag 

“Islam mulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing 

seperti semula. Sungguh beruntung orang-orang yang asing.” 

Diperkuat pula oleh hadits Abu Tsa”labah, yaitu sabda Rasulullah, 

665 At-Tirmidzi meriwayatkan dalam Tafsir 5/257-258, no. 3058 dengan perbedaan 
beberapa kalimatnya. Abu Daud dalam pembahasan tentang Pertempuran yang 
sengit, bab: Perintah dan larangan dengan kata yang berdekatan 4/123. 

ss Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang iman, bab: Penjelasan 
bahwa Islam dimulai dalam keadaan asing 1/130. 
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SA 3 SN Ps 

“Umatku bagaikan hujan, tidak diketahui generasi awal yang lebih baik 

atau yang terakhir. ”“' Abu Daud Ath-Thayalisi, Abu Isa, dan At-Tirmidzi 

menyebutkan hadits ini. Hisyam bin Ubaidillah Ar-Razi dari Malik, dari Az- 

Zuhri, dari Anas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 

7 0£ yo "3 ar SA 5 IP op Jd Ia Ya 

“Umatku bagaikan hujan, tidak diketahui generasi awal yang lebih baik 

atau yang terakhir.””8 Ad-Daraguthni menyebutkan hadits ini di 

dalam Musnad Malik. Abu Umar berkata, “Hisyam bin Ubaidillah adalah 

tsigah dan tidak ada yang mempermasalahkan hal itu.” Diriwayatkan 

bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ketika memimpin kekhilafahan menulis 

surat kepada Salim bin Abdullah untuk meminta agar dituliskan sejarah hidup 

Umar bin Khathab. Salim pun menulis surat kepadanya, “Jika Anda yang 

menulis sejarah hidup Umar berarti anda lebih baik dari Umar. Karena, masa 

Anda tidak seperti masa Umar. Orang-orang yang hidup dimasa Anda juga 

tidak seperti orang-orang yang hidup di masa Umar.” Kemudian, Umar bin 

Abdul Aziz menulis surat yang sama kepada para ahli fikih yang hidup pada 

masanya. Namun, semuanya menjawab surat tersebut dengan ucapan 

yang sama seperti yang diucapkan oleh Salim. Sebagian ulama menjawab 

sabda Rasulullah, 

Lo. 

as AS Pa 

“Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku, ” dengan sabda 

Rasulullah yang lain yang berbunyi, 

667 Hadits ini secara makna disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jaami 'Al Kabiir 

3/3119 dari riwayat Ath-Thabrani dan At-Tirmidzi dalam Adab sopan santun. 

668 Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar, dan Ath-Thabrani. Lihat kitab Majma ' 

Az-Zawaa'id 10/68. 
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bag ajat JL Ia AN Pa Cah GP apat Jb Uya AD 3 
Te 

“Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan baik amal 

perbuatanya. Sedangkan manusia yang paling buruk adalah manusia 

yang panjang usianya namun buruk amal perbuatannya.” 8 

Abu Umar berkata, “Hadits-hadits di atas dengan jalur periwayatannya 

yang mutawatir dan hasan menunjukkan adanya kesamaan antara 

generasi pertama dan terakhir umat ini.” Artinya, hal ini sebagaimana yang 

dijelaskan yaitu tergantung pada keimanan dan amal shalih yang 

dilakukan pada zaman yang telah rusak, di mana ulama dan ahli agama 

diangkat satu persatu. Selain itu, kefasikan dan kemaksiatan tersebar luas. 

Pada masa itu seorang mukmin direndahkan, sedangkan orang yang ahli 

maksiat dimuliakan. Agama kembali asing seperti pertama kali datang 

dalam keadaan asing. Orang yang menegakkan ajaran agama seperti orang 

yang sedang mengepal batu panas. Pada masa itu generasi pertama dan 

terakhir dari umat ini sama dalam hal amal perbuatan, kecuali pejuang 

perang Badar dan Hudaibiyah. 

Ketiga: Firman Allah, AI yg A33 Sara, at 

“Menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar,” 

adalah pujian bagi umat ini, selama mereka melaksanakannya dan memiliki 

sifat tersebut. Jika mereka tidak melakukan perubahan yang positif dan berdiam 

diri terhadap kemungkaran maka akan hilang pujian terhadap mereka. 

Sebaliknya, jika seperti itu mereka lebih berhak memperoleh cacian. Sikap 

s8 Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Dia berkata, “Hadits ini hasan 
Shahih.” Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani, Hakim, dan Baihagi dari Abu Bakrah. 
Lihat kitab Al Jaami' Al Kabiir 2/1776 dan Ash-Shaghir, no. 4039 dan mendapat 
tanda “hasan”. 
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seperti itulah yang menyebabkan mereka binasa. Penjelasan tentang amar 

ma'ruf nahi munkar telah dijelaskan pada awal surah ini. 

Firman Allah, “Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih 

baik bagi mereka,” adalah pemberitahuan bahwa jika ahli kitab beriman 

kepada Nabi Muhammad SAW maka itu adalah kebaikan bagi mereka. Ayat 

ini juga memberitahukan bahwa di antara mereka (kaum ahli kitab) ada yang 

beriman dan ada pula yang fasik. Namun, orang fasik di antara mereka lebih 

banyak. 

Firman Allah SWT: 

Yy3 

Ye) 363 ISP Bab oh Sg naa 

“Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada 

kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka 

berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke 

belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.” 

(Os. Aali Imraan (3):111) 

Untuk ayat ini, terdapat dua penah 

Pertama: Firman Allah SWT, Rr Isi | ajaa Tn “Mereka sekali- 

kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu, selain dari 

gangguan-gangguan celaan saja.” Maksud dari ” Bara pada ayat ini 

adalah kebohongan mereka, tipuan mereka, dan pertukaran Kalam Allah 

dengan kalimat mereka?”. 

S1 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab Al Muharrir Al Wajiiz (3! 
268) yang diriwayatkan dari Hasan dan Gatadah dengan kalimat yang hampir 

serupa. 
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Pengecualian yang disebutkan ini adalah pengecualian terkait, 

maknanya: Mereka tidak akan membuat mudharat kepada kamu kecuali 

kemudharatan yang tidak berarti sama sekali untuk kamu. 

Ayat ini adalah janji dari Allah kepada Rasul-Nya dan kepada orang- 

orang yang beriman, bahwa ahlul kitab tidak akan menang atas mereka, dan 

bahwa mereka akan diberikan kemenangan, dan mereka tidak akan 

mendapatkan kemudharatan kecuali celaan yang berasal dari kebohongan 

mereka saja. 

Beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa pengecualian pada ayat 

ini adalah pengecualian terpisah, maknanya: Mereka tidak akan pernah dapat 

menyebabkan kemudharatan terhadap kamu, sama sekali. Mereka hanya 

dapat sedikit mengganggu pendengaran kamu dari ejekan mereka. 

Mengenai sebab diturunkan ayat ini, Mugatil mengatakan”: Para 

pemimpin-pemimpin Yahudi, diantaranya Ka'ab, “Adaa, Nu'man, Abu Rafi”, 

Abu Yasir, Kinanah, dan Ibnu Shuria, tidak senang dengan keislaman anggota 

mereka, yaitu Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Lalu para pemimpin 

itu mendatangi mereka dan mengolok-olok keislaman mereka. Kemudian Allah 

SWT menurunkan wahyu-Nya: . $$! Yi — ahba3 jl “Mereka sekali-kali 

tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu, selain dari gangguan- 

gangguan celaan saja.” Yaitu dengan lisan saja”. 

81! Lihatlah: Kitab Asbab An-Nuzul yang ditulis oleh Al Wahidi (hal.87). 

67 Ada beberapa pendapat lain mengenai pengecualian yang terdapat pada firman 

Allah SWT, 31 Vj: 
Al Farra dan Az-Zajjaj berkata, “Pengecualian pada ayat ini adalah pengecualian 

terpisah, maknanya adalah: Mereka tidak akan menyebabkan suatu kemudaratan 

bagi kamu kecuali gangguan dengan lisan saja. Lalu Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 

(3/267) berkata, “Pengecualian pada ayat ini adalah pengecualian terkait, maknanya 

adalah: Kalian tidak akan mendapatkan suatu kemudharatan pun pada tubuh kalian, 

atau pada harta kalian, kemudharatan yang akan kalian dapatkan hanyalah pada 

telinga kalian dari lisan mereka saja. 

Pendapat yang terakhir ini juga dipilih oleh Abu Hayan, dan dalam kitab Al Bahr 

Al Muhith (3/30) ia menambahkan: Zahirnya, pengecualian yang disebutkan pada 
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Kedua: Firman Allah SWT, Co yxa4 I 5 363 Sl 3 Sola os 
“Dan jika mereka berperang dengan kamu, aah mereka berbalik 

melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat 

pertolongan.” Pada ayat ini ada dua upemberbennan kalimat, yang pertama 

adalah pada firmanAllah SWT, Ra "Y aras Jl dan yang kedua pada 
firman Allah SWT, 33Y1 2S 3 Sak ofs- 

Adapun firman Allah SWT, Crow Y £ » $ adalah permulaan kalimat 

baru. Oleh karena itu, huruf nun padakata Tya ditetapkan harakatnya. 

Dalam ayat ini terdapat penjelasan mengenai salah satu mukjizat Nabi 

Muhammad SAW, karena orang-orang Yahudi yang berperang dengan 

Rasulullah akan melarikan diri dan kalah. 

Firman Allah SWT: 

PNP Ma ja YA Ui s AI JA ega Eye 

LK yg 

5s 1 aa Ka me 433 AI & wah aa 
T 3 

. dg S-n. $ Z Au Al yi Te “1 Oo 1563 
“ 

Lb @ bni pang JT TU AT aga DE 

KI PH Soal Tag AI 233 

Kia 13 @ ml 3 Li ASI 3 tp 
DE 2 DG Aja pb j3 Ga 

Ta 5 

ayat ini adalah pengecualian terkait, maknanya: Mereka tidak akan menyebabkan 
kemudaratan bagi kamu kecuali kemudharatan yang tidak berarti sama sekali. Dari 

kitab: Al Bahrul Muhith. 
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“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika 

mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) 

dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari 

Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena 

mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi 

tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka 

durhaka dan melampaui batas. Mereka itu tidak sama, Di antara 

Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca 

ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka 

Juga bersujud (sembahyang). Mereka beriman kepada Allah dan 

hari penghabisan mereka menyuruh kepada yang makruf, dan 

mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada (mengerjakan) 

berbagai kebajikan: mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. 

Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali 

mereka tidak dihalangi (menerima pahala) nya: dan Allah 

Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa.” 

(Os. Aali Imraan (3): 112-115) 

Untuk keempat ayat ini, terdapat lima pembahasan, yaitu: 

Pertama: Firman Allah SWT, 

Ga aa KA ya G3 3 AT 33 yee NI Iaiat UAN ale Co 

AS OyEi AI 1G Dai PS pl TS Sa ap eta &i 

WAE Lead Ly WS G3 Ah 

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika 

mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan 

manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan 

mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir 

kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang 
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benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui 

batas.” 

Dhamir (mereka) pada kata —as kembali kepada orang-orang
 

Yahudi. Sedang id 2 ,— telah kami terangkan sebelumnya pada tafsir 

surah Al Bagarah. Dan makna naas adalah dimanapun me
reka ditemukan 

atau dimanapun mereka berada. 

Untuk kata Yj (pengecualian) pada ayat ini adalah pengecualian terpisah, 

yang tidak berkaitan langsung dengan kalimat awalnya$?. Mak
nanya: Akan 

tetapi mereka berpegang kepada tali agama Allah dan ta
nggung jawab yang 

mereka terima terhadap Nabi Muhammad dan orang-
orang mukmin, yaitu 

dengan mengeluarkan upeti yang diwajibkan atas mereka
. 

Al Farra mengatakan bahwa pada ayat ini terdapat 
kata yang tidak 

disebutkan, yaitu kata O yana (berpegangan). Seharusnya adalah: 

Hp J3 Opi ol) 
Adapun makna ,:G3 adalah: Mereka lagi-lagi atau kembali 

mendapatkan murka dari Allah. Dan beberapa ulama lain men
afsirkan bahwa 

maknanya adalah menanggung, maksudnya, mereka menan
ggung murka dari 

Allah. Namun menurut etimologi, kata ini bermakna dite
tapkan dan dikenakan, 

seperti yang telah kami jelaskan pada tafsir surah Al Bagara
h yang lalu. 

Kemudian Allah SWT memberitahukan mengapa la menimpak
an semua 

itukepada mereka: Wp BU5 35 Fa AG Y o3E1G Ml Oa, 

Dgazagi 353 las “Karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan 

membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu 

Sigra 

63 Pendapat ini diikuti dan dituliskan oleh An-Nuhas dal
am kitab Ma'an Al Our 'an 

(1/461), dan pendapat ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Az-Zujaj da
n Al 

Farra, dan dipilih juga oleh Ibnu Athiyah. Menurut mere
ka, karena kehinaan tidak 

terpisah dari diri mereka. Dengan begitu, maka makna ayat ini menurut pendapat 

diatas adalah: Kehinaan dan kenistaan akan selalu ada p
ada diri mereka dimanapun 

mereka berada, kecuali apabila mereka mau berpegang k
epada tali Allah dan juga 

tali perjanjian sesama manusia. Lihat: Kitab Al Bahr Al Muhith (3/32). 

Uu Len, 
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disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.” Dan mengenai 

penjelasannya, kami telah menyebutkannya secara lengkap pada tafsir 

surah Al Bagarah. 

Kedua: Firman Allah SWT, KE Jal 33 23 aa Naam 

“Mereka itu tidak sama, di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang 

berlaku lurus.” Pada ayat ini ada pemberhentian secara sempurna, yaitu pada 

kalimat: 714. i sa “Mereka itu tidak sama.” Ibnu Mas'ud menafsirkan: 

Maknanya adalah: Tidaklah sama antara orang-orang yang kafir dari 

ahlulkitab dengan orang-orang mukmin dari ummat Nabi Muhammad SAW. 

Dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah: Tidaklah 

sama antara orang-orang yang beriman dari ahlulkitab dengan orang-orang 

yang kafir dari ahlulkitab. 

Sebuah riwayat disebutkan oleh Abu Khaitsamah (Zuhair bin Harab) 

dan Ibnu Wahab, dari Hasyim bin Oasim, dari Syaiban, dari Ashim, dari Zirr, 

dari Ibnu Mas'ud, ia Berkata: Rasulullah SAW pernah datang sangat terlambat 

untuk memimpin shalat Isya berjamaah, dan ketika beliau datang para sahabat 

tetap masih menunggu beliau di Masjid untuk melaksanakan shalat bersama 

Nabi SAW, lalu beliau bersabda: 

Sa 2 ola 3 Gan sia 263 Ia ya 2 “) 

“Tidak ada penganut agama apapun yang berdzikir (melakukan shalat 

dan mengingat) Allah SWT pada saat seperti ini, kecuali (agama) 

kalian.” 1 

Ibnu Mas'ud melanjutkan: setelah itu turunlah ayat, dal 33 1 Ha Tata 

Te HE si hingga ayat, TAB Pel S.. 

674 HR. Ahmad dalam Musnadnya. Lihat: Tafsir Ibnu Katsir (1/397). 
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Dan Ibnu Abbas menafsirkan”: Makna golongan Ahli Kitab yang 

disebutkan pada firman Allah SWT, isis anis BT SI Ja 33 
Agoes An dai 3613 “Di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang 

berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu 

di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang).” Adalah 

orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. 

Ibnu Ishag meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, ketika beberapa orang 

masuk ke dalam agama Islam, diantaranya Abdullah bin Salam, Tsa'labah bin 

Sa'yah, Asid bin Sa”yah, dan Asad bin Ubaid, lalu diikuti pula oleh beberapa 

orang Yahudi yang juga masuk ke dalam agama Islam, lalu mereka beriman, 

mempercayai segala yang datang dari Nabi SAW, beribadah menurut cara 

Islam, dan memperdalam pengetahuan agama Islam, para ulama dan orang- 

orang yang kafir dari agama Yahudi mengatakan bahwa tidak seorang pun 

yang akan beriman kepada Muhammad ataupun mengikuti ajarannya kecuali 

orang-orang yang buruk diantara kami, karena seandainya mereka adalah 

orang-orang yang baik maka tidak mungkin mereka akan meninggalkan agama 

kakek moyang mereka dan menganut aj Aan lainnya”. Setelah itu 

diturunkanlah firman Allah SVT, Ona ag Be Jal 33 a Aa Tama 
.. D3 A3 Jai Es Slesyis hingga ayat, Dendi Ha Ay. 

AlAkhfasy menafsirkan, makna dari 4715 &£I adalah: “Diantara ahli 
kitab terdapat segolongan orang..” atau “Diantara ahli kitab terdapat orang- 

orang yang berjalan di jalan yang benar.” 

Dikatakan, bahwa pada ayat ini terdapat kata-kata yang tidak 

815 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (4/35), dan diriwayatkan 
pula oleh Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya (2/87). 

516 | ihat: kitab Asbabunnuzul karya Al Wahidi (hal.87). Dan atsar ini disebutkan 

oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/274) yang diriwayatkannya dari Ibnu Abbas. 
Dan disebutkan pula oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami Al Bayaan (4/35) yang 

juga diriwayatkannya dari Ibnu Abbas. Dan disebutkan pula oleh Abu Hayan dalam 

kitab Al Bahr Al Muhith (3/33), yang diriwayatkannya dari Ibnu Abbas, Gatadah, 
dan Ibnu Jurajj. 
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Lan 30 co. 0. 5. 2 0 2 
disebutkan, perkiraannya adalah: A58 '£ s5) A3 kal si dai ya 

Maknanya: Di antara Ahli Kitab terdapat golongan yang berlaku lurus 

dan yang lainnya tidak berlaku lurus. Namun kalimat yang terakhir ini tidak 

disebutkan karena penyebutan kalimat yang pertama sudah mencakup kalimat 

yang kedua. 

Al Farra berkata: Marfu 'nya kata xi karena kata #3. yang 

disebutkan sebelumnya, maknanya, segolongan orang ahli kitab yang berlaku 

lurus dan melantunkan ayat-ayat Allah tidak sama dengan segolongan orang 

yang kafir. Namun penafsiran ini dibantah oleh An-Nahhas, ia mengatakan 

bahwa pendapat ini tidak benar dari beberapa segi, salah satunya adalah: 

Apabila marfu 'nya kata ze karena kata #14 yang disebutkan sebelumnya, 

maka tidak dibenarkan ia kembali pada isim “ ,..!, lalu dirafa 'kan pada sesuatu 

yang tidak memerlukan fi 'il dan mendhamirkannya pada sesuatu yang tidak 

membutuhkan dhamir sama sekali. Karena jelas kata kafir telah disebutkan 

sebelumnya, maka pengidhmaran ini sama sekali tidak berguna. Lalu Abu 

Ubaidah mencoba untuk menengahi, ia mengatakan bahwa mungkin hal ini 

seperti yang diucapkan seseorang: LINA gas “Mereka telah menghisap 

darahku kutu-kutu itu.” atau seperti: Abate #25 “Mereka telah pergi teman- 

temanmu itu.” An-Nahhas menjawab kembali: “Bentuk contoh-contoh ini tidak 

sama dengan bentuk ayat diatas tadi, karena pada contoh-contoh ini isimnya 

belum disebutkan pada kata sebelumnya, sedangkan pada ayat diatas telah 

disebutkan sebelumnya.” 

Ketiga: Firman Allah SWT, Gyinis ya3 Jai Gis ilgagks Ot, 
“Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, 

sedang mereka juga bersujud (sembahyang).” Kata “isis adalah bentuk 

jamak yang maknanya adalah jam-jam malam, bentuk tunggal dari kata ini 

adalah: 5!, s1, dan (5!. Dan manshubnya kata ini karena ia berposisi sebagai 

zharaf (keterangan waktu). 
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Dan maksud dari kata 5,5 5 :3 adalah melakukan shalat. Makna ini 

diriwayatkan dari Al Farra dan Az-Zujaj, karena bacaan ayat-ayat Al Our'an 

yang disebutkan pada awal ayat ini tidak mungkin dilakukan pada waktu 

sujud. Ayat lain yang sama maknanya diantara lain adalah: 1x Dal u ! 

Lani AG 33 3 GP a53 At “Sesungguhnya 
malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan 

menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan Hanya kepada- 

Nya-lah mereka bersujud,””" Yaitu shalat. Dan disebutkan pula pada surah 

Al Furgan: yA ham H3 Ja ISI “Dan apabila dikatakan kepada 

mereka: “Sujudlah kamu sekalian kepada yang Maha Penyayang.” 

Dan pada surah An-Najm: 1112215 & 1,1&4 “Maka bersujudlah kepada 

Allah dan sembahlah (Dia).” 

Beberapa ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksudkan pada ayat 

ini adalah memang sujud secara khusus yang sudah dikenal. Namun penafsiran 

ini tidak didukung oleh penyebab diturunkannya ayat ini, karena yang 

dimaksudkan adalah shalat isya, seperti yang telah kami sebutkan riwayatnya 

dari Ibnu Mas' udf?. 

Karena para penyembah berhala itu pasti tidur ketika hari sudah gelap, 

sedangkan orang-orang yang memegang teguh tauhidnya akan tegak berdiri 

di hadapan Allah SWT, melaksanakan shalat isya dan melantunkan ayat-ayat 

Allah. 

Ats-Tsauri berpendapat bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat 

diantara dua isya. Lalu ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah 

sujud yang dilakukan pada shalat tahajjud. Sebuah riwayat menyebutkan, 

dari seorang laki-laki dari bani Syaibah yang mempelajari kitab-kitab samawi, 

s7! (Os. Al A'raaf (7): 206). 

57 (Os. Al Furgaan |25J: 60). 

s7 (Os. An-Najm (53): 62). 

580 Lihat: Tafsir Ath-Thabari (4/36), dan kitab Al Bahr Al Muhith (3/34). 
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ia berkata, “Apakah ada seorang pengembala unta atau pengembala domba 

berpikir bahwa apabila malam telah tiba lalu ia melakukan shalat tahajjud dan. 

bersujud pada malam itu, maka ia akan diterlantarkan?” 

Keempat: Firman Allah SWT, 

3 24 4 AI, GI ye, Ia 10 TI 0 |. Lu aa 3 

S3 PA YP VER Ba, Lp PI PN ML jaga 
. “ .t . . 

edit Ga NI SRI 3 

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan mereka menyuruh 

kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera 

kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan, mereka itu termasuk orang- 

orang yang saleh.” 

Penafsiran : 44 5,14 Yaitu: Mengakui dan meyakini Allah serta 

percaya sepenuhnya kepada Nabi SAW. 

5 AL 3 Ga Yaitu: Menyuruh kepada kebaikan secara 

umum. Namun ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud pada 

firman ini adalah perintah untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi 

SAW. 

KI gs 0#43 Yaitu: Melarang diri sendiri dan orang lain untuk 

melanggar segala perintah dan larangan dari Allah dan Rasul-Nya. 

SSI 3 Co56 535 Yaitu: Tidak berat hati untuk melakukan itu 
semua dan menyegerakannya, karena mereka mengetahui besarnya pahala 

yang akan mereka peroleh. Namun ada pula yang berpendapat bahwa yang 

dimaksud pada firman ini adalah bersegera melakukan kewajiban sebelum 

berakhir tenggang waktunya. 

Deed Ga dh Yaitu: Mereka bersama dengan orang- 

orang yang shaleh di dalam surga, dan mereka itu adalah para sahabat Nabi 

SAW. 
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- 362, ayat 

Kelima: Firman Allah SWT, he &!3 Opi 3 Ye Ika L3 

Gaii, “Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali- 

kali mereka. tidak dihalangi (menerima pahala) nya, dan Allah Maha 

Mengetahui orang-orang yang bertakwa.” Bacaan dengan menggunakan 

huruf ya pada kata | aan dan kata Aga, dibaca oleh: A1A' masy, Ibnu 

Witsab, Hamzah, Al Kisa'i, Hafash, dan Khalaf. Bacaan ini maksudnya: 

Pemberitahuan kepada golongan yang berlaku lurus mengenai kebajikan yang 

mereka perbuat. Dan bacaan ini pula yang dibaca oleh Ibnu Abbas, dan dipilih 

oleh Abu Ubaid. 

Sedangkan ulama lainnya membaca kedua kata itu dengan menggunakan 

huruf ta (W "ad dan $' 15) )8! karena ayat ini berkaitan dengan firman Allah 

SWT, su A5 Hi 212 JS 33 “Kamu adalah umat yang terbaik yang 

dilahirkan untuk manusia.” 

Abu Hatim juga memilih bacaan yang terakhir ini. Berbeda dengan Abu 

Amru, kedua bacaan tersebut dibenarkannya dan dibaca olehnya. 

Makna ayat ini adalah: Perbuatan baik apapun yang engkau lakukan 

tidak akan dihilangkan pahalanya, bahkan akan disyukuri dan diberikan 

ganjaran dan balasan yang baik. 

Allah SWT berfirman: 

81 Kedua bacaan yang menggunakan huruf ya” dan huruf ta' termasuk giraah 

sab 'ah yang mutawatir, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al Igna' (2/ 

622), dan juga kitab Tagrib An-Nasyr (hal.101). 

582 (Os. Aali “Imraan (3): 110). 
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“Sesungguhnya orang-orang yang kafir baik harta mereka maupun 

anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari 

mereka sedikit pun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka 

kekal di dalamnya.” (Os. Aali “Imraan (3|:116) 

Untuk ayat ini, hanya terdapat satu pembahasan saja, yaitu: 

Firman Allah SWT, lapas Sami O! : Orangcorang yang kaji F3 

Adalah isim H, dan khabarnya adalah: Pir) Y5 Hrga Ai 3 33 3 

&A Iga Ha “Baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali- kali 

tidak Tan menolak azab Allah dari mereka sedikit pun.” 

Al Mugatil menafsirkan : “Setelah pada ayat-ayat sebelumnya 

Allah SWT menyebutkan mengenai orang-orang yang beriman dari ahli 

kitab, maka pada ayat ini Allah SWT menyebutkan orang-orang yang kafir 

di antara mereka. Yaitu melalui firman-Nya: 1,18 KI Ol “Sesungguhnya 

orang-orang yang kafir” Yaitu: Dari ahli kitab.” 

Sedang Al Kalbi menafsirkan: “Ayat ini adalah permulaan yang 

baru, tidak berkaitan langsung dengan ayat sebelumnya. Pada ayat ini 

diterangkan bahwa orang-orang yang kafir tidak akan bisa untuk mengambil 

manfaat dari banyaknya harta mereka atau banyaknya anak keturunan 

mereka dari azab dan hukuman Allah. Dan penyebutan “anak-anak” 

pada ayat ini secara khusus, karena mereka adalah nasab yang terdekat 

dengan orang tuanya. 

Adapun firman-Nya: AN ooh Ud: ats “Dan mereka adalah 

penghuni neraka” adalah kalimat terpisah yang memiliki mubtada' dan 

khabar sendiri. begitu juga dengan firman-Nya: & gal KA .. “Mereka 

kekal di dalamnya.” Dan untuk kedua makna kalimat ini alhamdulillah 

telah kami bahas secara lengkap. 

Firman Allah SWT: 

Ie TN luleel 



“Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan 

dunia ini, adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung 

hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang 

menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak 

menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri 

mereka sendiri.” (Os. Aali Imraan (3):117) 

Untuk ayat ini, terdapat dua pembahasan: 

Pertama: Firman Allah SWT, 

Sg bu Bana 2, 2 3.2 . Sar 2 30 

8 G3 AP Ip bab pay Jina WAT 355 oleh H Doha LJK 

Atom memdol Inai 

“Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia 

ini, adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang 

sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri 

sendiri, lalu angin itu merusaknya.” Kata L pada ayat ini dapat berguna 

sebagai mashdar, atau dapat juga bermakna “yang”. Sedang dhamir al 'aid 

tidak disebutkan, seharusnya adalah: a22: L JS. 

Dan makna 1 Jin adalah: Seperti “hembusan” angin. Ibnu Abbas 

menafsirkan8"': “Kata 4, bermakna hawa dingin yang menyengat.” Lalu 

ada pula yang menafsirkan bahwa maknanya adalah yang bersuara, karena 

683 Lihat: Kitab I'rab Al Our'an (1/402), dan juga Tafsir Ibnu Athiyah (3/282). 
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kata asalnya adalah » ——e yang maknanya adalah suara. Oleh karena itu 

makna kata Ng pada ayat ini adalah: Hembusan angin yang sangat kencang 

hingga menimbulkan suara. Az-Zujaj menafsirkan: “Makna kata 4, disini 

adalah suara jilatan api yang terdapat pada angin tersebut.”8 

Makna ayat ini adalah: Perumpamaan penolakan, kesia-siaan, dan tidak 

bermanfaatnya, shadagah orang-orang yang kafir, adalah laksana tanaman 

yang dihantam oleh angin yang sangat dingin danapi yang menyala-nyala, lalu 

tanaman itu pun terbakar dan rusak, sama sekali tidak dapat dimanfaatkan 

oleh orang yang memilikinya, padahal mereka sangat berharap tanaman itu 

akan bermanfaat bagi mereka. 

Kedua: Firman Allah SWT, 5 5253 H-nbol S5 SI H#alb Lp “Allah 
tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya 

diri mereka sendiri.” Yaitu: Allah SWT sama sekali tidak menzalimi 

mereka dengan berbuat seperti itu, namun mereka sendiri yang menzalimi 

diri mereka sendiri karena kekufuran mereka, karena maksiat yang 

mereka lakukan dan karena mereka tidak memberikan hak Allah dengan 

Lalu ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah: Mereka 

menzalimi diri mereka sendiri dengan menanam pada waktu yang tidak 

seharusnya, atau tidak pada tempat yang seharusnya. Maka Allah mendidik 

mereka untuk menempatkan segala sesuatu sesuai dengan waktu dan tempat 

yang semestinya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Mahdawi. 

Firman Allah SWT: 

584 Makna kata an sebagaimana di dalam kitab An-Nihayah (3/23) adalah: Dingin. 
Dan atsar yang disebutkan diatas diriwayatkan oleh Ibnu Atsir dalam kitab tersebut, 
dan disebutkan pula oleh Al Harawi dalam kitab Gharib Al Hadits (4/472). 

442 KIT Tee lagi) Imraan J 



Gi Lo 35 
RU GK oa Sl Pa Y Iatalz Geadi CT 

TT ai 7 : 2 . aa 

ga A3 3 aa Ga Na 

Disk RS ol PE air 35 ng 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi 

teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu 

(karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudaratan 

bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah 

nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan 

oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan 

kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (Os. Aali 

“Imraan (3):118) 

Untuk ayat ini, terdapat enam pembahasan: 

Pertama: Allah SWT menegaskan akibat buruk apabila bersandar 

kepada orang-orang kafir. Ayat i ini berkaitan dengan firman Allah SWT, 

AON 3 wat Ta :$ adas o! “Jika kamu mengikuti sebahagian dari 
22685 

N 

1 

N 

orang-orang yang diberi Al kitab.. 

Kata Ss, sendiri adalah mashdar yang dapat digunakan dalam bentuk 
tunggal dan dapat juga digunakan dalam bentuk jamak. Maknanya adalah: 

Seorang teman yang mengetahui segala perihal sahabatnya (teman sejati)”. 

Kata asalnya adalah dari «jas! (perut) yaitu lawan kata dari punggung. Kata 

z Uas ini biasanya digunakan untuk sebutan teman kepercayaan. 

Kedua: Pada ayat ini Allah SWT melarang orang-orang yang beriman 

585 (Os. Aali Imraan (31: 100). 

586 Lihat: Kitab Lisan Al Arab (hal.305). 
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untuk menjadikan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, dan orang-orang 

menuruti hawa nafsunya saja, untuk ikut campur dalam permasalahan mereka, 

atau untuk dijadikan tempat bersandar (tempat mengadu), atau tempat 

mendiskusikan pendapat mereka. Diriwayatkan bahwa tidak sepantasnya anda 

mendiskusikan permasalahan anda dengan orang yang berbeda keyakinan 

dan berbeda agama dengan anda. 

Dalam kitab Sunan Abi Daud disebutkan, sebuah riwayat dari Abu 

Hurairah, dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda: 

“Seseorang itu tergantung oleh agama temannya, maka berhati-hatilah 

kalian dengan siapa kalian berteman.” 

Dan Ibnu Mas'ud juga pernah meriwayatkan hal yang tidak jauh 

berbeda, ia berkata: “Pandanglah seseorang dari gerak-gerik sahabatnya.” 

Kemudian pada ayat diatas Allah SWT juga menjelaskan alasan dari 

larangan tersebut, yaitu melalui firman-Nya: YUS 255, N (karena) mereka 
tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudaratan bagimu.” Yaitu, mereka 

tidak akan menyerah untuk membuatmu merasa kecewa. Maksudnya: 

Walaupun kelihatan pada zahirnya mereka tidak berperang melawan agamamu, 

namun mereka tetap berusaha untuk menipu dan memperdaya (insya Allah 

penjelasannya akan kami terangkan sesaat lagi). 

Diriwayatkan dari Abu Umamah, dari Rasulullah SAW, mengenai firman 

Allah SWT, YEL SEE I S3 ya Sa 155 Late Gaali Cl “Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman 

kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka 

7 HR. Abu Daud, dan At-Tirmidzi yang mengelompokkan hadits ini dengan hadits 
hasan, dan juga Al Hakim dalam kitab 4! Mustadrak pada bab: Kebajikan dan 
silaturrahim, dan diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam kitab musnadnya. Lihat: 
Kitab Al Jami" Al Kabir (2/652). 
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tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudaratan bagimu.” Beliau 

mengatakan: “Mereka adalah golongan khawarij.” 

Dan diriwayatkan, bahwa suatu ketika Abu Musa Al Asy'ari pernah 

meminta kepada seorang kafir dzimmi untuk menuliskan sesuatu untuknya, 

lalu ketika khalifah Umar bin Khatab RA mengetahui hal tersebut ia menulis 

surat kepada Abu Musa dan menegurnya dengan sangat keras, lalu Umar bin 

Khatab RA melantunkan ayat ini. 

Pada riwayat lain disebutkan, Ketika Abu Musa Al Asy'ari datang 

kepada khalifah Umar bin Khatab RA untuk melaporkan tugasnya sebagai 

seorang gubernur, Umar bin Khatab RA sedikit kagum akan laporan tersebut, 

lalu Umar bin Khatab RA bertanya kepada Abu Musa: “Dimanakah penulismu? 

Bawalah ia kesini agar dapat membaca laporan ini di hadapan semua orang.” 

Abu Musa menjawab: “Ia tidak dapat masuk ke dalam masjid.” Lalu Umar 

bin Khatab RA bertanya kembali: “Mengapa? apakah ia sedang junub?” Abu 

Musa menjawab: “Tidak, dia adalah seorang yang beragama Nasrani.” Umar 

tersentak kaget atas jawaban itu, lalu ia berkata: “Janganlah engkau mendekati 

mereka, karena Allah telah menjauhkan mereka. Janganlah engkau 

menghormati mereka, karena Allah telah menghinakan mereka. Janganlah 

engkau menaruh kepercayaanmu kepada mereka, karena Allah telah 

meragukan kejujuran mereka.” 

Sebuah riwayat lain dari Umar menyebutkan: “Janganlah engkau 

mempekerjakan ahli kitab, karena mereka akan menghalalkan suap menyuap 

(atau segala cara untuk menggapai keinginan mereka). Serahkanlah 

permasalahanmu dan minta tolonglah kepada pemimpin dari golonganmu yang 

takut kepada Allah.” Lalu Umar ditanya, “Disini ada seorang laki-laki yang 

beragama Nasrani, namun ia sangat pandai, tidak ada yang lebih pandai menulis 

daripadanya, dan tidak ada pula yang lebih pandai menggunakan alat tulis 

melainkan dia, apakah tidak sepantasnya engkau mengambilnya sebagai 

penulismu?” Umar menjawab: “Tidak, aku tidak akan mengangkat seseorang 
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untuk menjadi orang kepercayaanku kecuali orang-orang yang beriman.” 

Oleh karena itu, kita dilarang untuk mempercayakan penulisan 

sesuatu kepada ahludz-Dzimmah (orang kafir yang tinggal di lingkungan 

Islam dan diberi keamanan oleh kaum muslimin), ataupun mempercayakan 

hal lainnya kepada mereka, seperti jual beli, mencari keterangan, atau yang 

lain sebagainya. 

Saya (Al Ourthubi) katakan: Pada zaman sekarang ini keadaan sudah 

terbalik dan berubah sedemikian rupa, hingga orang-orang Islam lebih 

mempercayakan segalanya kepada orang-orang kafir, dan keadaan kaum 

muslimin pun semakin memburuk dan terpuruk. 

Imam Bukhari meriwayatkan, sebuah hadits dari Abu Sa'id Al Khudri, 

dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda: 

Ala Oa DAS VANS La WE YG 1 Ih LL 
or 8... 23 g 2 $ or- 38 . | 2 et ana 

“ls Kai Ah oat Bila as Kasi SRadh 9 ali 

JAN ea Ha Wrakd 

“Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi atau mengangkat seorang 

khalifah (pemimpin), kecuali akan diberikan bersamanya dua orang 

teman akrab: teman yang menyuruh dan menganjurkan kepada 

kebaikan, dan teman yang menyuruh dan menganjurkan kepada 

keburukan. Maka orang yang terhindar dari keburukan adalah orang 

yang selalu dijaga oleh Allah SWT.” 

Sebuah riwayat lain menyebutkan, dari Anas bin Malik, ia berkata, 

“88 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/89). 

8 HR. Bukhari pada pembahasan tentang: Hukum-hukum, bab: Orang 
kepercayaan seorang pemimpin dan para penasehatnya (4/244-245). 
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Rasulullah SAW pernah bersabda: 

an Oo 2 Oa Lor - 9 2.1 : oo, 2 2 

bs SN BNERIYI toy riak JUN ganianaa Y 

“« Janganlah kalian meminta pendapat dari orang-orang musyrik, dan 

janganlah kalian mengukir cincinmu dengan sesuatu yang asing. 2020 

Al Hasan bin Abi Al Hasan menafsirkan hadits ini: Maksudnya adalah 

janganlah bermusyawarah dan meminta nasehat dalam segala permasalahanmu 

kepada orang-orang musyrik, dan janganlah mengukir cincin dan menuliskan 

kata Muhammad di dalamnya. Penegasan larangan meminta nasehat kepada 

orang musyrik terdapat pada firman Allah SWT, | 933 NI Taat sal Cg 

& 533 Oa IM “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil 

menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu.” 

, Ketiga: Firman Allah SWT, IE SET Sd 3 la SI 
Pa LK 1,53 “Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu 

orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti- 

hentinya (menimbulkan) kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa 

yang menyusahkan kamu.” Al Farra mengatakan bahwa kata X 55 artinya 

adalah yang selain dari golonganmu, sama seperti firman Allah SWT, 

Kp D3 S3 Ka alang “Dan mengerjakan pekerjaan selain daripada 

itu.” Lalu ada juga yang berpendapat bahwa arti kata ini adalah teman 

yang baik dalam perjalanan atau pendapat. Sedangkan makna firman Allah 

SWT, IL X L YJ. Adalah: Tidak menutupi akibat yang buruk yang akan 

terjadi pada dirimu. Kalimat ini sebagai sifat dari firman Allah SWT, 

ad 3 Tilas, 

s9 HR. Nasa'i pada pembahasan tentang: Perhiasan, bab: Sabda Nabi SAW 

mengenai ukiran cincin (8/176-177), dan diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam 

Musnadnya (3,99). 

si (Os. Al Anbiyaa' (211: 82). 
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mengabaikan”? Sedang kata £ YUS berasal dari kata Isi yang maknanya 

adalah keburukan. Kata ini dapat dipergunakan pada keterangan suatu 

perbuatan, atau juga pada tubuh, atau dapat juga pada akal pikiran. Seperti 

yang disebutkan pada sebuah hadits, “Barangsiapa yang menjadi korban 

pembunuhan atau juga khabl..” Yaitu: Terluka dan berakibat buruk pada 

anggota tubuh. 

Dan manshubnya kata 4 YKS, karena ia berposisi sebagai maf 'ul tsani 

(objek kedua), sebab kata f yang disebutkan sebelumnya memang 

membutuhkan dua objek. Atau bisa juga manshubnya itu karena ia berposisi 

sebagai mashdar, yaitu: yg Kilas Atau bisa juga manshubnya itu karena 

ia menggantikan posisi khafadh, Lai (di). 

Dan kata &. pada kalimat, &e L 1433 3 adalah (& pul), yaitu: 

ea 1533) yang artinya: Mereka senang apabila kalian merasa kesulitan. 

Dan makna dari kata c——S adalah kesusahan dan kesulitan, seperti yang 

telah kami jelaskan pada tafsir surah Al Bagarah yang lalu. 

Keempat: Firman Allah SWT, -a Ada MSi H4 35 “Telah 
nyata kebencian dari mulut mereka.” Yaitu: Telah terlihat jelas bagaimana 

permusuhan yang mereka sulutkan dan kebohongan-kebohongan yang keluar 

dari bibir dan mulut mereka. 

Kata #L54Jf adalah bentuk jamak dari kata 'j——4s! (benci), dan 

kata ini adalah lawan kata dari si (cinta). Dan kata #LSxJI ini adalah 

mashdar yang berbentuk mu 'annats. 

Adapun penyebutan kata —agi (mulut mereka) pada ayat ini secara 

khusus, dan bukan kebencian dari lisan atau anggota tubuh lainnya, karena 

ayat ini ingin mengisyaratkan betapa lebarnya mulut mereka dan betapa 

seringnya teriakan dan celotehan mereka mengenai hal ini. Mereka itu lebih 

2 Lihat: Lisan Al Arab (1/118). 
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ayat ini ingin mengisyaratkan betapa lebarnya mulut mereka dan betapa 

seringnya teriakan dan celotehan mereka mengenai hal ini. Mereka itu lebih 

dari orang-orang yang berusaha menutup-nutupi kebenciannya yang hanya 

terlihat dari kedua matanya saja. 

Mengenai makna ini ada sebuah hadits Rasulullah SAW yang melarang 

seseorang untuk membuka lebar (,7—:5)” mulutnya ketika membicarakan 

saudaranya”. Kata ini biasanya digunakan pada keledai ketika ia sedang 

memperdengarkan suaranya. 

Namun hadits ini tidak dapat dijadikan dalil pembolehan untuk 

membicarakan saudaranya dengan cara berbisik, karena dengan berbisik 

juga diharamkan oleh para ulama. Dalam Al Our'an disebutkan: “Dan 

janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.” 

Rasulullah SAW juga pernah bersabda: 

Bet Sat NA 0 Ot Giaa 2 Ban, 3 

“Sesungguhnya nyawa, harta, dan kehormatan kalian adalah haram 

bagi kalian.” 

Kelima: Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa kesaksian seorang 

musuh terhadap musuhnya itu tidak dibolehkan. Ini adalah pendapat 

dari para ulama kota Madinah dan Hijaz. 

Namun diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia membolehkan hal itu. 

Hal ini dibantah oleh riwayat Ibnu Baththal, dari Sya” ban, ia berkata: Bahwa 

693 Lihat: Al-Lisan (materi (2). 

684 Kami tidak dapat menemukan periwayatan hadits dengan kalimat seperti diatas. 

595 (Os. Al Hujuraat (49J:12). 

696 Kami telah menyebutkan periwayatannya. 
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itu dapat menghilangkan keadilan. Apalagi dengan permusuhan orang-orang 

kafir. 

Keenam: Firman Allah SWT, A3 3 — pi ya Maa mah 33 

si .. 3930 “Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang 

disembirnyikan oleh hati mereka lebih besar lagi.” Ini adalah pemberitahuan 

bahwa orang-orang kafir menyimpan lebih banyak kebencian lagi dalam diri 

mereka dibandingkan kebencian yang mereka perlihatkan dengan mulut 

mereka. Padahal yang diperlihatkan melalui mulut mereka itu terlihat nyata, 

lalu bagaimana besarnya kebencian dalam hati mereka? 

Kata «45 pada ayat ini dibaca oleh Ibnu Mas'ud dalam bentuk 

mudzakkar, yakni '1— 69, karena kata #1 55JI bermakna ai . 

Firman Allah SWT: 

4 2 meta. 
3 AS ya 2 dB 3 Kb 3 ab | oba 

IKI 3 HUNI Kie ih Ie 1S Kata IG Sal 
Di ol ae 2 | aa 

“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak 

menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. 

Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata: “Kami beriman': 

dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari 

lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah 

(kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu'. 

S7 Bacaan Abdullah bin Mas'ud ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya 
(3/288), dan juga oleh Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (3/39). Namun 
bacaan ini tidak termasuk Oiraah Sab 'ah yang mutawatir. 
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Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.” (Os. Aali “Imraan 

(31:119) 

Untuk ayat ini, terdapat tiga pembahasan: 

Pertama: Firman Allah SWT, 

£ ” 3 3, 32 2 ”3 2» 5 3 25 3. 3 — . 5 -t 5 2 

II Wa TG SA (3 AP SL Da3 SEA Ia EME LI piolea 

KI sa Ji as ie 
“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak 

menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. 

Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata: “Kami beriman', 

dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran 

marah bercampur benci terhadap kamu.” 

AbuAl Aliyah dan Mugatil berpendapat: Yang dimaksud dengan dhamir 

& (mereka) pada kata e 18 adalah orang-orang munafig. Dalilnya adalah 

kalimat, Jl 3 Joe KIE Iytak IS 1 Cats HB “Apabila mereka 
menjumpai kamu, mereka berkata: “Kami beriman”, dan apabila 

mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah 

bercampur benci terhadap kamu.” 

Sedang makna 4. ,£ pada ayat ini adalah kecenderungan, yaitu: Kalian 
orang-orang muslim cenderung kepada mereka (menyukai mereka) namun 

mereka tidak cenderung kepada kalian. Dan ada juga yang menafsirkan: Kalian 

menginginkan mereka untuk masuk Islam namun mereka menginginkan kalian 

untuk kafir. Inilah pendapat kebanyakan para ulama, lalu mereka 

menambahkan: Untuk dhamir diatas tadi maksudnya adalah orang-orang 

Yahudi. 

Adapun kata yel adalah nama jenis yang menerangkan makna 

sebenarnya, yaitu satu Kitab suci saja. Namun Ibnu Abbas menafsirkan bahwa 

Kitab yang dimaksud adalah seluruh Kitab yang diturunkan kepada para Nabi, 
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sebenarnya, yaitu satu Kitab suci saja. Namun Ibnu Abbas menafsirkan bahwa 

Kitab yang dimaksud adalah seluruh Kitab yang diturunkan kepada para Nabi, 

karena orang-orang Yahudi hanya beriman kepada sebagiannya saja, 

tidak seluruhnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT disebutkan, 

Sal Wa aya ola Ust Lu pe LIGA Ipin ats 2 Ih 
“Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Berimanlah kepada Al Our 'an 

yang diturunkan Allah, ' mereka berkata: “Kami hanya beriman kepada 

apa yang diturunkan kepada kami” dan mereka kafir kepada Al Our'an 

yang diturunkan sesudahnya.” 8 

Ditafsirkan: Us 6 S si 155 Yaitu: Apabila mereka sedang bersama 

kalian mereka mengatakan telah beriman kepada Muhammad SAW, meyakini 

bahwa beliau adalah utusan Allah, dan menampakkan raut wajah keikhlasan. 

Ial ISI Yaitu: Namun apabila mereka berkumpul dengan golongan 

mereka.. 

bi ga : sja EH SE Iyeab £ Yaitu Mereka sangat geram terhadap 

kalian, hingga mereka menggigit jari-jari mereka sendiri, agar kalian segera 

musnah dari muka bumi ini. Ungkapan menggigit jari ini adalah penggambaran 

betapa mereka sangat benci dengan orang-orang yang beriman, namun mereka 

tidak mampu untuk bertindak apa-apa. Sebagian dari mereka berkata kepada 

sebagian yang lain: Tidakkah kalian melihat orang-orang yang beriman itu.. 

Mereka terus berkembang dan tersebar dimana-mana. 

Kata j pak yang berarti menggigit, asal katanya adalah 

Kara — Ca — baki — Cak 

Sedangkan kata "jas! (menggunakan harakat dhammah pada huruf 

'ain) artinya adalah makanan hewan yang sering digunakan oleh para 

peternak, misalnya biji gandum atau rerumputan ataupun yang lainnya. 

Contohnya jika dikatakan (#5! “j2—£f) maka maknanya adalah unta ternak 

528 (Os. Al Bagarah (2): 91). 
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laki yang cerdik tapi licik, yang sering melancarkan tipu dayanya. 

Istilah menggigit jari yang dimaksud pada ayat ini adalah perbuatan 

yang dihasilkan karena memendam rasa amarah, misalnya karena terlewatkan 

sesuatu yang diinginkannya namun tidak didapatkannya, atau karena terjadi 

sesuatu namun ia tidak mampu untuk merubahnya. Menggigit jari ini sama 

halnya dengan menggemeretakkan gigi atau dengan mengepaikan tangan, 

karena menyesalkan sesuatu yang terjadi atau karena tidak mampu berbuat 

apa-apa. 

Sedangkan kata (Ef adalah bentuk jamak dari kata i ki, ada 

yang menggunakan harakat dhammah pada huruf miimnya dan ada pula 

yang menggunakan harakat fathah, namun yang lebih banyak digunakan 

adalah harakat dhammah. 

Diriwayatkan, bahwa setiap kali Abu Al Jauza melantunkan ayat ini, ia 

berkata “Mereka adalah golongan Al Abadhiyah'”. Ibnu Athiyah 

mengatakan'” bahwa sifat ini dapat dimiliki oleh kelompok mana saja yang 

meninggalkan hadits dan mengedepankan bid'ah, hingga hari kiamat nanti. 

Kedua: Firman Allah SWT, yyivalI AK ale Si 3 Kbs iya J3 

“Katakanlah (kepada mereka): 'Matilah kamu karena kemarahanmu 

itu.' Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.” Apabila ada 

seseorang yang mengatakan: Lalu mengapa orang-orang itu tidak mati? 

Padahal Allah SWT jika menghendaki sesuatu hanya dengan mengatakan ".& 

maka terjadilah. 

Untuk pertanyaan ini ada dua jawaban, yang pertama adalah: (Jawaban 

6 Golongan Al Abadhiyah adalah pecahan dari golongan Al Haruriyah. Namun 

ada pula yang berpendapat bahwa golongan Al Abadhiyah ini adalah pecahan dari 

kelompok Khawarij, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. 

70 T jhat: Tafsir Ibnu Athiyah (3/291). 
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Untuk pertanyaan ini ada dua jawaban, yang pertama adalah: (Jawaban 

ini disampaikan oleh Ath-Thabari'”' dan beberapa ulama tafsir lainnya) yang 

dimaksud oleh ayat ini adalah sekedar doa saja, yakni: Katakan wahai 

Muhammad “Semoga Allah mengabadikan kemarahanmu hingga saatnya 

kalian nanti mati.” Dengan begitu, ungkapan ini dapat diucapkan pada setiap 

waktu, entah itu ketika berhadapan dengan mereka ataupun tidak. Berbeda 

dengan laknat. 

Yang kedua adalah: “Beritahukan kepada mereka bahwa mereka tidak 

memahami apa yang mereka harapkan itu” dengan makna seperti ini maka 

ayat diatas tidak termasuk sebuah doa. Makna seperti ini juga disebutkan 

pada firman Allah SWT, 

AA JP aa SALA 2 TT SAT HA bs do Ii LE ui 

Beige MAS Gaal Uh Jaa ali 

“Barangsiapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada 

menolongnya (Muhammad) di dunia dan akhirat, maka hendaklah ia 

merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, 

Kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat 

melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.” 

Maksudnya: Seandainya orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad 

SAW tidak senang atas kemajuan Islam, cobalah naik ke langit dan lihatlah 

keadaan di sana, tentu mereka akan mengetahui bahwa kemajuan Islam yang 

tidak ia senangi itu tidak dapat dihalang-halangi. 

Firman Allah SWT: 

70! Lihat: Kitab Al Jami Al Kabir (4/44). 

702 (Os. Al Hajj (22): 15). 
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« & Lanr AA 2 .. SBL. : " 

8 .. 2 . - 
— PA ani ol et Aa 25 Yi 2553 Ia, . 

“ Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, 

tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. 

Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit 

pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya : 

Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.” (Os. Aali 

“Imraan (3):120) 

Untuk ayat ini, terdapat dua pembahasan: 

Pertama: Firman Allah SWT, Kai ols 25 2 Ke kes SI ol 

le Iyipaku “Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka 

bersedih an tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira 

karenanya.” Jumhur ulama membaca kata Kat dengan menggunakan 

huruf ta', namun As-Salma membacanya dengan menggunakan huruf ya .'” 

Kata ini berbentuk umum, dapat digunakan pada suatu hal yang baik 

dan dapat juga digunakan pada suatu hal yang buruk. Adapun penafsiran- 

penafsiran yang disebutkan oleh para ulama mengenai hal ini hanyalah contoh- 

contohnya saja, bukan suatu perbedaan yang berarti. Makna ayat ini adalah: 

Siapa saja yang memiliki sifat-sifat membenci yang luar biasa dan kedengkian 

di dalam hati mereka, serta bergembira apabila ada suatu kesulitan yang 

dirasakan oleh orang-orang yang beriman, maka orang tersebut tidak pantas 

untuk dijadikan teman bergantung. 

703 Bacaan ini disebutkan oleh Abu Hayan dalam kitab 4! Bahr Al Muhith (3/43), 

namun bacaan ini tidak termasuk Oiraah Sab 'ah yang mutawatir. 
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Kedua: Firman Allah SWT, G4 RAS aah S 191553 Ines Ol3 
de 3 aa La Sa ul “Jika kamu bersabar dan bertakwa, Na sana 

daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. 

Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.” 

Maksud dari bersabar disini adalah bersabar atas perlakuan mereka, bersabar 

dengan terus melakukan ketaatan, dan bersabar menolong sesama muslim 

lainnya. 

' Sedangkan kata bah 3 bermakna membahayakan kamu atau 

mencelakakanmu atau memberi kemudharatan kepada kamu. Kesimpulannya, 

pada ayat ini diterangkan bahwa kemudaratan itu akan disirnakan oleh Allah 

apabila mereka bersabar dan bertakwa. Itu adalah kabar gembira bagi 

orang-orang yang beriman dan sebagai penguat jiwa-jiwa mereka untuk 

mempertebal keimanan mereka. Dikatakan, bahwa kata ini berasal dari 

(pe — Taro arak — jai - 1) 

2. 

Saya (Al Ourthubi) katakan: Kata ini dibaca oleh Al Haramayni dan 

Abu Amru menjadi (6S x2i YY“ dari (1-21- Cp) lalu huruf ya 'nya dihilangkan 
karena bertemunya dua sukun (karena ketika kita menghilangkan harakat 

dhammah dari huruf ra" maka huruf ra itu menjadi sukun, lalu huruf ra 

sukun ini bertemu dengan huruf ya ' yang sukun pula maka dihilangkanlah 

huruf ya nya, dan alasan mengapa huruf ya ini yang dihilangkan bukan huruf 

yang lain, karena harakat kasrah dapat menunjukkan keberadaannya). Ayat 

lainnya yang Men anan bentuk serupa adalah firman Allah SWT, 

Ooyelia 3 JJ tg aa Y 1 J8 “Mereka berkata: “Tidak ada 

kemudharatan (bagi kami), Sesungguhnya kami akan kembali kepada 

74 Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (3/293), dan 
disebutkan juga oleh Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (3/43). Dan bacaan 
ini termasuk OGiraah Sab 'ah yang mutawatir seperti yang disebutkan dalam kitab 
Tagrib An-Nasyr (hal.622). 
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Tuhan kami '?”9 Dan diriwayatkan dari Al Kisa'i bahwa ia membolehkan 

bacaan (#S'ra Y) dari (Ya — tp) 

Lalu ia juga mengira bahwa dalam bacaan Ubai bin Ka'ab disebutkan 

( Ora Y). Sedang para ulama Kufah membacanya uban 

(menggunakan tasydid dan harakat dhammah pada huruf ra') yang asalnya 

dari (-—25—,—p). Lalu ada pula yang membacanya dengan menggunakan 

harakat fathah pada huruf ra', dengan alasan bahwa fi 'il tersebut adalah 

fi'iljazm (kata kerja larangan). Dan alasan penggunaan harakat fathah 

adalah karena bertemunya dua sukun dan juga karena pembacaan dengan 

harakat fathah lebih ringan. Bacaan ini diriwayatkan oleh Abu Zaid dari Al 

Mufadhdhal, dari Ashim, yang disampaikan oleh Al Mahdawi. Lalu An-Nahhas 

berkata”: Ada bacaan lain yang diperkirakan oleh Al Mufadhdhal Adh-Dhabi, 

dari Ashim, yaitu (e'ra3 Y) yaitu dengan menggunakan harakat kasrah, 

namun alasan yang diungkapkan tetap sama. 

Firman Allah SWT: 

9 1.43 s3 

ah 3 SER Iuka Inap 1033 TAAT S5 SAE Sh 

ox 
“Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari 

(rumah) keluargamu akan menempatkan para mu'min pada 

beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui.” (Os. Aali Inraan (3): 121) 

Firman Allah SWT, Ai Ia DA SI Is. “Amil pada 5f adalah fi'il 

mudhmar (kata kerja yang tersembunyi), yaitu: & A31 —Si. Artinya, 

705 (Os. Asy-Syu'ara (261: 50). 

16 Lihat: kitab I'rab Al Our 'an (1/404). 
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—alh C——z $ (kamu keluar di waktu pagi). 

AI 5 Ca maksudnya dari rumahmu, #tepatnya dari sisi “Aisyah RA. 
alga tis JUAN aah Dobadi ? 1535, ini tentang perang Uhud. Pada 
perang Uhud lah ayat ini turun.” 

Mujahid, Hasan, Mugatil dan Al Kalbi berkata, “Ayat ini tentang perang 
Khandak.” Namun Hasan juga berkata, “Ayat ini tentang perang Badar.” Akan 
tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini adalah tentang perang Uhud, 
berdasarkan firman Allah SWT selanjutnya, S5 af am OEK eh y 
“Ketika dua golongan daripadamu ingin (mundur) karena takut.” 

Keadaan ini terjadi pada perang Uhud. 

Ketika itu, orang-orang musyrik telah berangkat menuju kota Madinah 
dalam sebuah pasukan yang berjumlah tiga ribu personil untuk membalas apa 
yang telah menimpa mereka pada perang Badar. 

Mereka berhenti di dekat gunung Uhud, tepatnya di tepi lembah sebuah 
kanal yang menghadap kota Madinah. Hari itu adalah hari Rabu, 12 Syawal 
3 H. Atau awal bulan ketiga puluh satu dari hijrah. 

Hari Kamis, orang-orang musyrik masih di sana dan Nabi SAW pun 
masih berada di kota Madinah. Namun hari ini, Nabi SAW bermimpi pedang 
beliau patah dan seekor sapi beliau disembelih. Beliau juga bermimpi 
memasukkan tangan beliau ke dalam sebuah baju besi yang sangat kuat. 

Nabi SAW menta wilkan (menafsirkan) mimpi ini bahwa ada sejumlah 
sahabat beliau yang akan terbunuh dan salah seorang keluarga beliau akan 
tewas. Sedangkan baju besi yang sangat kuat itu adalah kota Madinah. 

Riwayat ini disebutkan oleh Muslim”? dan kisah ini sudah sangat 

79 Lihat: Asbaab An-Nuzuul, karya Al Wahidi, hlm. 89, dan Jaami' Al Bayaan, 
karya Ath-Thabari, 4/45. 

78 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Mimpi, 4/1779, Ahmad dalam 
Musnadnya, 1/27, dan Ad-Darimi dalam Sunannya, 2/129. 
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populer yang merupakan bagian dari peristiwa perang Uhud. - 

Asal makna af-tabawwu “adalah menjadikan tempat tinggal. Contoh, 

Bawwa 'tuhu manzilan, artinya apabila aku menempatinya sebagai tempat 

tinggal. Contoh lain sabda Rasulullah SAW, Ser 3 i 

ya ip da MA. i Las ea 

“Barangsiapa yang Benih atas perkataanku maka hendaklah dia 

menempati tempat duduknya dari api neraka.” 

Maksudnya, hendaklah dia menjadikan tempat tinggal di dalam api 

neraka. Dengan demikian maka makna (y- BI te 45 adalah kamu 

menjadikan bagi mereka tempat untuk berperang. 

“Al Baihagi menyebutkan” dari hadits Anas RA, bahwa Rasulullah 

SAW bersabda, 

C5 - Pa O AA of 

£ SI ka Ta IE G5 Bap ab Be Us 

ss 

Da PI uk Tp j3 ih gi NA KAN 

SP 

“Aku melihat layaknya orang yang bermimpi, seakan-akan aku 

membonceng seekor domba dan seakan-akan gagang pedangku patah. 

Aku menta wilkan bahwa aku akan membunuh domba kaum (pemimpin 

kaum musyrik-penerj.) dan aku menta 'wilkan patahnya gagang 

pedangku dengan terbunuhnya salah seorang keluargaku. ” Pada perang 

719 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Ilmu, bab : Dosa orang yang 

berbohong atas nama Nabi SAW, 1/31, Muslim dalam pembahasan tentang Zuhud, 

4/2299 dan lainnya. 

10 HR. Al Baihagi dan Ahmad dalam Musnadnya dengan konteks yang hampir 

sama, 1/271. As-Suyuthi juga menyebutkan hadits ini dari riwayat Ahmad, Ath- 

Thabrani dan Hakim dari Anas RA. Lihat : Al Jaami' Al Kabiir, 2/2056-2057. 
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Uhud itu, Hamzah terbunuh dan Rasulullah SAW berhasil membunuh Thalhah, 

pembawa bendera. 

Musa bin Ugbah menyebutkan dari Ibnu Syihab bahwa orang yang 

membawa bendera kaum Muhajirin adalah seorang laki-laki dari sahabat 

Rasulullah SAW. Ketika itu dia berkata, “Aku yang menjaga, insya Allah, apa 

yang bersamaku ini. 

» Maka Thalhah bin Utsman, saudara Sa'id bin Utsman Al Lakhmi 

berkata kepadanya, “Apakah kamu, hai orang yang menjaga, berani berduel?” 

Sahabat Rasulullah SAW itu menjawab, “Tentu saja.” Lalu dia langsung 

menerjang Thalhah dan menebaskan pedangnya ke arah kepala Thalhah 

hingga mengenai tenggorokannya. Thalhahpun tewas seketika. Terbunuhnya 

Thalhah di tangan pembawa bendera ini merupakan pembenaran bagi mimpi 

Rasulullah SAW, “Seakan-akan aku membonceng seekor domba.” 

Firman Allah: 

-,. $$ 3 » » AS AN Jas ea BI SA ol lag Ot JS ab 4 JS 9 39 4019 J mia otiy Kab | 

- 3.3 

DBD oya! 

“Ketika dua golongan daripadamu ingin (mundur) karena takut, 

padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena 

itu hendaklah karena Allah saja orang-orang mu'min 

bertawakkal.” (Os. Aali Imraan (3): 122) 

“Amil pada 3 adalah 1553 atau ale aa sej maksudnya 

Bani Salamah dari Khazraj dan Bani Haritsah dari Aus. Masing-masing 

menempati posisi sayap kanan dan sayap kiri pasukan kaum muslimin pada 

perang Uhud. 

Makna Y445 gl adalah an tajbunaa (keduanya takut). Dalam riwayat 
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Al Bukhari'!! dari Jabir RA, dia berkata, “Pada kami turun ayat, 

33 At SUa5 ol Lan atik la 5 Ketika dua golongan 

daripadamu ingin (mundur) karena takut, padahal Allah adalah penolong 

bagi kedua golongan itu' ” Jabir RA berkata lagi, “Kami adalah dua golongan 

itu, yaitu Bani Haritsah dan Bani Salamah. Kami senang ayat ini turun, karena 

firman Allah SWT, 1233 515.” 

Ada juga yang mengatakan bahwa dua golongan itu adalah Bani Harits, 

Bani Khazraj dan Bani Nabit. Nabit adalah Amr bin Malik, dari Bani Aus. 

Al Fasyl adalah ungkapan ketakutan atau kepengecutan, dan seperti 

inilah maknanya dalam bahasa.” 

Keinginan untuk mundur dari dua golongan itu terjadi setelah mereka 

berangkat, tepatnya setelah Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik yang 

bersamanya pulang ke kota Madinah. Namun Allah SWT memelihara hati 

mereka hingga merakapun tidak ikut pulang ke kota Madinah. Inilah maksud 

firman Allah SWT, x44, 25f3. Maksudnya, Allah SWT memelihara hati mereka 
dari meluluskan keinginan ini. 

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka ingin tidak ikut berangkat 

dan ini adalah sebuah kesalahan kecil dari mereka. 

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah bisikan hati yang melintas 

dalam benak mereka, lalu Allah SWT memberitahukannya kepada Nabi- 

Nya, dan hal ini menjadikan mereka tambah yakin. Selain itu, kelemahan ini 

bukan dari dalam diri mereka. 

Maka Allah SWT memelihara mereka dan sebagian mereka mencela 

sebagian lainnya (maksudnya, mereka semua sangat menyesal-penerj.). Lalu, 

mereka bangkit bersama Rasulullah SAW dan berangkat hingga mendekati 

orang-orang musyrik. 

1! HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tafsir, 3/113. 

12 Lihat: Ash-Shihaah, 51/1190. 
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Rasulullah SAW berangkat dari kota Madinah bersama seribu personil. 

Namun Abdullah bin Ubay bin Salul pulang kembali ke kota Madinah bersama 

tiga ratus personil, karena marah usulnya tidak diterima. 

Ketika itu, dia mengusulkan untuk tidak keluar kota Madinah dan 

berperang di dalam kota Madinah saja jika musuh menyerang. Usulnya ini 

sama dengan pendapat Rasulullah SAW, namun sebagian besar kaum Anshar 

tidak menyetujuinya. Akan ada penjelasannya lebih lanjut. Dengan personil 

yang tersisa itulah Rasulullah SAW berperang dan sebagian dari mereka yang 

Allah SWT ingin memuliakan mereka tewas sebagai syahid. 

Malik —semoga Allah SWT merahmatinya- berkata, “kaum Muhajirin 

yang terbunuh dalam perang Uhud berjumlah empat orang, sedangkan kaum 

Anshar yang terbunuh dalam perang ini berjumlah tujuh puluh orang. Semoga 

Allah SWT meridhai mereka.” 

Isis adalah bentuk jamak dari mag 'ad. Artinya, tempat duduk. Ini 

bermakna sama dengan mawaagif, akan tetapi lafal al gu 'uud menunjukkan 

makna tetap. Apalagi posisi para pemanah adalah duduk. Inilah cerita ringkas 

perang Uhud. Akan ada penjelasannya lebih lanjut. 

Ketika itu, orang-orang musyrik membawa seratus pasukan berkuda 

yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, sementara ketika itu kaum muslimin 

belum memiliki satu ekor kudapun. 

Pada perang ini, Rasulullah SAW terluka di bagian wajah, gigi depan 

bagian kanan bawah beliau patah terkena lemparan batu dan helm/tengkorak 

kepala bagian atas beliau pecah. Semoga Allah SWT membalas beliau atas 

apa yang beliau lakukan untuk umat dan agama islam dengan balasan yang 

lebih baik dari apa yang Allah SWT berikan kepada nabi-nabi-Nya yang lain 

atas kesabarannya. 

Orang yang melakukan semua itu terhadap Rasulullah SAW adalah 

Amr bin Oumai'ah Al-Laitsi dan Utbah bin Abi Waggash. 

Ada yang mengatakan bahwa Abdullah bin Syihab, kakek Al Fagih 
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Muhammad bin Muslim bin Syihab adalah yang melukai kening Rasulullah 

SAW. 

Al Wagidi berkata, “Yang pasti menurut kami bahwa orang yang 

melempar wajah Rasulullah SAW adalah Ibnu Oumai ah dan orang yang 

melukai bibir beliau juga mematahkan gigi depan beliau adalah Utbah bin Abi 

Waggash.” 

Dengan sanadnya, Al Wagidi berkata: Dari Nafi bin Jubair, dia berkata: 

Aku mendengar seorang laki-laki dari kaum Muhajirin berkata, “Aku 

menyaksikan perang Uhud. Aku melihat anak panah datang dari segala penjuru 

sementara Rasulullah SAW berada di tengahnya. Namun semua itu dielakkan 

dari beliau. 
| 

Aku juga melihat Abdullah bin Syihab Az-Zuhri sedang berkata pada 

hari itu, “Tunjukkan Muhammad kepadaku. Tunjukkan Muhammad kepadaku. 

Aku tidak akan selamat jika dia selamat.” Padahal Rasulullah SAW ada di 

dekatnya, tanpa seorangpun bersama beliau. Kemudian dia melewati beliau. 

Shafwanpun mencelanya karena melewatkan beliau. Maka Abdullah bin 

Syihab Az-Zuhri berkata, “Demi Allah, aku tidak melihatnya. Aku bersumpah 

dengan nama Allah, sesungguhnya dia terpelihara dari kita. Kita berempat 

berangkat, lalu kita berjanji dan bertekad untuk membunuhnya, namun kita 

belum juga dapat membunuhnya.' 

Di waktu yang sama, Rasulullah SAW tersandung sebuah batu hingga 

beliau terjatuh dalam sebuah lubang yang sengaja digali oleh Abu Amir Ar- 

Rahib untuk menjebak kaum muslimin. Rasulullah SAW jatuh, namun segera 

dirangkul oleh Thalhah hingga beliau dapat berdiri. Lalu, Malik bin Sinan, 

ayah Abu Sa'id Al Khudri mengisap darah yang keluar dari luka Rasulullah 

SAW. 
) 

Ketika itu, ada dua bagian kecil dari pelindung dada yang menancap di 

wajah beliau. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah segera mencabutnya dan 

menggigitnya dengan kedua gigi depannya. Akibatnya, kedua gigi depannya 
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pun pecah. Oleh karena itulah gigi depan Abu Ubaidah bin Jarrah pecah, 

namun itu menjadi perhiasan baginya. Semoga Allah SWT meridhainya.” 

Dalam perang Uhud ini, Hamzah RA terbunuh. Pembunuhnya bernama 

Wahsyi, seorang budak milik Jubair bin Math' am. Jubair pernah berkata 

kepada Wahsyi, Jika kamu dapat membunuh Muhammad maka kami akan 

memberikan sejumlah kuda untukmu. Jika kamu dapat membunuh Ali bin Abi 

Thalib maka kami akan memberikan seratus ekor unta yang seluruhnya bermata 

hitam untukmu. Jika kamu dapat membunuh Hamzah maka kamu merdeka.” 

Wahsyi berkata, "Muhammad, dia memiliki penjaga dari Allah. Tidak 

ada seorangpun yang dapat menyentuhnya. Ali, tidak ada seorangpun yang 

berduel dengannya kecuali dia dapat membunuh lawannya. Sedangkan 

Hamzah, dia adalah seorang laki-laki pemberani. Aku berharap dapat bertemu 

dengannya dan dapat membunuhnya.” 

Ada juga seorang perempuan yang bernama Hindun, setiap kali Wahsyi 

bersiap sedia atau setiap kali perempuan ini melewati Wahsyi, dia selalu berkata 

kepada Wahsyi, “Hai Abu Dasamah, sembuhkan dan segera cari kesembuhan.” 

Wahsyi bersembunyi di balik batu besar saat Hamzah menyerang orang- 

orang musyrik. Ketika Hamzah kembali dan lewat di hadapannya, dia langsung 

melempar Hamzah dengan tombak. Tombak itu mengenai tubuh Hamzah 

hingga Hamzah pun jatuh dan tewas. Semoga Allah SWT merahmati dan 

meridhai Hamzah.” 

Ibnu Ishag berkata, “Hindun segera membelah dada Hamzah dan 

mengambil hatinya, lalu memakannya. Namun dia tidak dapat menelannya 

dan memuntahkannya kembali. Kemudian dia naik ke atas sebuah batu 

besar dan berteriak dengan sekeras-kerasnya sambil berkata —dalam bait 

syair—, 

Kami balas apa yang kalian lakukan pada peristiwa Badar " perang 

setelah perang pasti karena panasnya dendam 

Aku tidak bisa tabah mengingat kematian Utbah “ Saudaraku, 

Surah Aali “Imraan ) 



pamannya dan anak pertamaku 

Sekarang aku sudah puas dan janjiku sudah terpenuhi “ Wahsyi telah 

menenangkan gejolak dendam di dadaku 

Terima kasihku untuk Wahsyi sepanjang usiaku “ Sampai tulang- 

tulangku hancur di dalam kuburku 

Teriakan Hindun ini dijawab oleh Hindun binti Atsatsah bin Ibad bin 

Abdul Muththalib. Dia berkata, —dalam bentuk syair juga—, 

Kamu sedih di perang Badar dan setelah perang Badar “ Hai binti 

Wagga', tokoh kekufuran 

Allah pasti membinasakanmu besok pagi “ Tusuklah dia dengan besi 

cor panjang 

Setelah dipotong-potong dengan pedang tajam “ Hamzah adalah 

srigalaku dan Ali adalah elangku 

Ketika dia menyerang Syaib'' dan ayahmu hingga tewas " Lalu 

keduanya berlumuran darah seperti hewan kurban 

# Janjimu yang buruk itu adalah seburuk-buruk janji ka 

Sementara Abdullah bin Rawahah berkata saat menangisi kepergian 

Hamzah RA —dalam bentuk syair—, 

Mataku menangis dan ia memang pantas untuk menangis “ Namun 

apalah artinya tangisan dan ratapan 

Atas singa Allah yang besok orang-orang berkata “ Bukankah ia 

adalah Hamzah, laki-laki yang terbunuh 

Kaum muslimin tertimpa musibah karena kematiannya “ Bahkan 

Rasulullah pun tertimpa musibah pula 

Hai Abu Ya'la, karenamu segala pilar dirobohkan " Dan kamu orang 

73 Maksudnya adalah Syaibah bin Rabi'ah, saudara Utbah. 

Gea 
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yang suka berlomba dalam kemuliaan, berbakti dan suka 

bersilaturahmi 

Untukmu salam Tuhanmu di dalam surga “ Yang penuh dengan 

keni 'matan yang takkan pernah sirna 

Hendaklah, hai Hasyim pilihan, bersabar # Sebab semua perbuatan 

kalian adalah bagus lagi baik 

Rasulullah adalah orang yang tabah lagi mulia “ Dengan perintah 

Allah beliau bertutur saat bicara 

Adakah orang yang mau menyampaikan berita dariku kepada Lu ay " 

Setelah hari ini, hari akan terus berjalan 

Dan sebelum hari ini, mereka tidak tahu dan tidak merasakan " 

Perang-perang kita dapat menenangkan gejolak dendam 

Kalian lupa serangan kami di Oalib' Badar “ Besok, kematian akan 

segera mendatangi kalian 

Besok, Abu Jahal pasti dikuburkan “ Di atasnya burung berputar- 

putar 

Begitu juga Utbah dan anaknya pasti tersungkur semua “ Dan 

Syaibah ditebas oleh pedang yang mengkilap 

Tak ketinggalan Umaiyah " Di dadanya pasti ada anak panah 

Orang yang bertanya tentang Bani Rabi'ah pun akan tahu “ Sebab 

pedang-pedang kami akan tumpul karenanya 

Ketahuilah, hai Hindun, jangan kamu mencela Hamzah “ 

Sesungguhnya orang mulia kalian adalah orang yang hina 

14 Al Galiib adalah sumur sebelum tertutup. Apabila sudah tertutup maka disebut 
ath thawwu. Ada yang mengatakan bahwa al galiib adalah sumur tua yang tidak 

diketahui pemilik juga penggalinya yang terletak di padang pasir. 
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Ketahuilah, hai Hindun, maka menangislah, jangan berhenti " Sebab 

kamu orang yang celaka, pantas menangis dan bodoh 

Saudari Hamzah, Shafiyah juga meratapi kematian Hamzah RA. 

Semua ini termaktub dalam sejarah. Semoga Allah SWT meridhai mereka 

semua. 

Firman Allah SWT, 55531 $g333 Af (je3. Dalam ayat ini 

terdapat satu masalah, yaitu penjelasan seputar tawakal. Dalam bahasa, 

tawakal adalah menampakkan kelemahan dan berpegang atau berharap 

kepada orang lain. Contoh, waakala fulaanun, artinya apabila perkara fulan 

diserahkan kepada orang lain. 

Para ulama berbeda pendapat tentang hakikat tawakal. Sahal bin 

Abdullah pernah ditanya tentang hal ini. Dia menjawab, “Suatu kelompok 

mengatakan bahwa tawakal adalah ridha dengan jaminan dan tidak mengharap 

dari makhluk. Suatu kaum mengatakan bahwa tawakal adalah meninggalkan 

sebab dan hanya bersandar kepada Tuhan Yang menciptakan sebab-sebab. 

Maka, apabila seseorang sibuk dengan sebab hingga lupa dengan Tuhan 

Yang menciptakan sebab-sebab maka berarti dia bukan orang yang 

bertawakal. 

Sahal berkata lagi, “Barangsiapa yang mengatakan bahwa tawakal 

adalah meninggalkan sebab maka berarti dia mencela Sunnah Rasulullah SAW, 

karena Allah SWT berfirman, CL Six aa LL 1,59 “Maka 

makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, 

sebagai makanan yang halal lagi baik.” Rampasan perang termasuk 

salah satu usaha atau sebab. Allah SWT juga berfirman, GET 35 Ie 
9g Ia ra i 2 Maka penggallah kepala mereka dan 

pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. "" Ini termasuk salah satu amal 

atau usaha. 

115 (Os. Al Anfaal (8): 69). 

716 Os. Al Anfaal (8): 12. 
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Rasulullah SAW bersabda, 

3 s9 s5 

3 2 AN A1 Ol 

“Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang ahli dalam suatu 

pekerjaan. "' Para sahabat Rasulullah SAW berpaling dalam 

sariyah'78 

Jumhur ulama berkata, “Inilah pendapat mayoritas ahli fikih.” Tawakal 

kepada Allah SWT juga berarti percaya kepada Allah SWT dan yakin bahwa 

takdir-Nya pasti terjadi, juga mengikuti Sunnah Nabi-Nya SAW dalam 

berusaha pada apa yang harus diusahakan baik dalam mencari makan, minum, 

menghindari musuh maupun mempersiapkan senjata, serta menggunakan 

semua yang dapat digunakan sesuai dengan Sunnatullah (ketetapan Allah 

SWT). 

Seperti inilah pendapat para peneliti sufi, akan tetapi menurut mereka 

hal seperti ini tidak pantas disebut dengan tawakal bila hati merasa tenang 

dan condong kepada sebab-sebab tersebut. Karena, sebab-sebab tersebut 

tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak dapat menolak mudharat. Sebab 

dan akibat adalah perbuatan Allah SWT. Semuanya dari-Nya dan dengan 

kehendak-Nya. 

Kesimpulannya, kapan saja muncul kecondongan kepada sebab- 

sebab pada hati orang yang bertawakal maka nama tawakal terlepas 

darinya. 

17 HR. Ahmad dalam Musnadnya. Lihat: Minhaaj Ash-Shaalihiin, hlm. 209. 

18 Sgriyah adalah pasukan perang yang berjumlah sekitar tiga ratus sampai lima 

ratus personil. Ada juga yang mengatakan bahwa sariyah adalah pasukan berkuda 

yang berjumlah sekitar empat ratus personil. Sebenarnya, sariyah adalah satu 

kelompok pasukan. Ada yang mengatakan bahwa sebaik-baik sariyah adalah yang 

berjumlah empat ratus personil. Dinamakan sariyah, karena pasukan ini berangkat 

pada malam hari agar tidak diketahui musuh hingga musuhpun dapat mewaspadainya 

atau bahkan melawan. Lihat : 4l-Lisaan, hlm. 2004. 
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Kemudian, keadaan orang-orang yang bertawakal itu ada dua: 

Pertama: Orang yang tetap dalam tawakal. Hatinya t
idak menoleh 

sedikitpun kepada sebab-sebab dan tidak mengambil s
ebab-sebab kecuali 

sesuai dengan hukum. 

Kedua: Orang yang tidak tetap dalam tawakal. Yaitu orang yang 

terkadang menoleh kepada sebab-sebab, akan tetapi dia berusaha 

menolaknya dengan cara-cara ilmiah, dalil-dalil dan latihan hati. Dia 

terus seperti itu sampai Allah SWT menaikkannya dengan kemurahan- 

Nya ke tingkatan orang-orang yang tetap dalam tawakal dan 

menempatkannya di derajat orang-orang yang kenal Allah SWT dengan 

sebenarnya. 

FirmanAllah: 
ie 

2 3 si ah ».. gn 5 5 2 

TN @uKE Ti, All Tn P3 ARI 9 

Da da La dl KASI II Lama AAN 0,35 

ap 3 S5 iya lapas ol G5 HO ak Kadi 

Dima KAT goal HNS R5 Sdm KUA 

“Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, 

padahal kamu adalah (ketika itu) orang-orang yang lemah. Karena 

itu bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya. 

(Ingatlah), ketika kamu mengatakan kepada orang mu 'min, 

“Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga 

ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)?” ya (cukup), jika kamu 

bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang ka
mu dengan 

seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu 

Malaikat yang memakai tanda.” (Os. Aali “Imraan (3): 123- 125) 
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Dalam ayat ini terdapat enam masalah: 
”.— 367 Pertama: Firman Allah SWT, 75 as! Sena and, Perang Badar 

terjadi pada hari Jum'at tanggal tujuh belas bulan Ramadhan, delapan belas 
bulan dari hijrah. Badar adalah nama sebuah sumur air dan dengan nama 
inilah daerah sumur air itu dinamakan. Sementara Asy-Sya'bi berkata, “Sumur 
air itu milik seorang laki-laki dari Juhainah yang bernama Badar. Dengan 
namanya inilah sumur itu dinamakan.” Namun pendapat yang pertama adalah 
yang paling kuat. 

Al Wagidi dan lainnya berkata, “Badar adalah nama sebuah tempat 
yang tidak pernah diceritakan.? Akan ada penjelasan lebih lanjut pada kisah 
perang Badar dalam surah Al Anfaal, insya Allah. 

Firman Allah SWT, 4 3 3 , maknanya berjumlah sedikit. Ketika itu, 
mereka hanya berjumlah tiga ratus tiga belas atau empat belas orang, sementara 
musuh mereka berjumlah antara sembilan ratus sampai seribu orang. 

asi adalah bentuk jamak dari dzaliil. Kata adz-dzull di tempatini 
hanya pinjaman. Tidak ada dalam diri mereka kecuali kemuliaan. Akan tetapi, 
dibandingkan dengan musuh mereka dan orang-orang kafir di seluruh penjuru 
dunia, mereka sedikit dan pasti dapat dikalahkan. 

An-Nashr artinya pertolongan. Allah SWT menolong mereka pada 
perang Badar. Dalam perang ini, sejumlah patriot kaum musyrik tewas dan 
sejak hari itu Islam mulai berdiri. 

Perang Badar merupakan perang pertama yang dilakukan oleh 
Rasulullah SAW. Dalam Shahiih Muslim, diriwayatkan dari Buraidah RA, 
dia berkata,” “Rasulullah SAW melakukan tujuh belas kali peperangan. 
Delapan di antaranya, beliau ikut langsung ke medan perang.” 

Dalam Shahiih Muslim juga, diriwayatkan dari Ibnu Ishag, dia berkata, 

"8 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Jumlah perang yang 
dilakukan Nabi SAW, 3/1448. 
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Ng 
“Aku pernah bertemu dengan Zaid bin Argam RA. Lalu aku bertanya 

kepadanya, “Berapa kali Rasulullah SAW berperang?” Dia menjawab, 

“Sembilan belas kali peperangan.” Aku bertanya lagi, “Berapa kali kamu ikut 

berperang bersama beliau?” Dia menjawab, “Tujuh belas kali peperangan. 

Aku bertanya lagi, “Lalu, perang apa yang pertama kali diikuti oleh beliau?” 

Dia menjawab, “Dzaatul “Usair atau Dzaatul “Asyiir.” 

Namun semua itu menyalahi apa yang dikatakan oleh ahli sejarah. 

Muhammad bin Sa'ad dalam Ath-Thabagaat, karyanya berkata, 

“Sesungguhnya perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW berjumlah dua puluh 

tujuh kali dan sariyah beliau (pasukan perang yang beliau tidak ikut di 

dalamnya-penerj.) berjumlah lima puluh enam. Dalam riwayat lain disebutkan 

empat puluh enam. 

Perang yang Rasulullah SAW ikut di dalamnya adalah perang Badar, 

perang Uhud, perang Muraisi', perang Khandak, perang Khaibar, perang 

Ouraizhah, perang penaklukan Mekah, perang Hunain dan perang Tha'if. 

Ibnu Sa'ad berkata lagi, “Inilah yang kami sepakati. Dalam beberapa 

riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW ikut berperang di Bani Nadhir, 

Wadil Oura sekembalinya beliau dari Khaibar dan di Ghabah.””” 

Jika ini sudah dimaklumi maka kami katakan bahwa masing-masing 

dari Zaid RA dan Buraidah RA hanya memberitahukan apa yang mereka 

ketahui atau mereka saksikan. | 

Perkataan Zaid RA, “Sesungguhnya perang pertama yang diikuti oleh 

beliau adalah Dzaatul “Usairah,” juga bertolak belakang dengan apa yang 

dikatakan oleh ahli sejarah. Muhammad bin Sa'ad berkata, “Sebelum perang 

Dzaatul “Asyiirah, ada tiga kali peperangan yang beliau ikut di dalamnya.” 

20 Ghabah adalah sebuah dataran rendah. Abu Jabir Al Asadi berkata, “Ghabah 

adalah sekumpulan orang.” Ghabah juga berarti hutan rimba. Yang jelas, Ghabah 

adalah nama sebuah tempat dekat kota Madinah Al Munawwarah dari arah Syam. 

Di sana terdapat harta penduduk kota Madinah. Lihat: Mu 'jjam Al Buldaan, 4/206. 
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Ibnu Abdil Barr dalam Ad-Durar fi Al Maghaazii wa As- Siyar, 

berkata, “Perang pertama yang diikuti oleh Rasulullah SAW adalah perang 

Wadan.”' Beliau terjun langsung dalam perang yang terjadi pada bulan Shafar 
ini! 

Beliau tiba di kota Madinah pada malam tanggal dua belas Rabi'ul 

Awal dan menetap di sana sampai bulan Shafar tahun kedua hijriyah. Pada 

bulan Shafar tahun kedua hijriyah inilah beliau berangkat dari kota Madinah, 

sesudah menugaskan Sa'ad bin Ubadah RA sebagai wakil beliau di kota 

Madinah, hingga sampai di Wadan. Di sini, beliau mengajak Bani Dhamrah 

untuk berdamai. Bani Dhamrah menerima ajakan damai ini tanpa ada 

peperangan dan Nabi SAW pun kembali ke kota Madinah. Inilah yang 

dinamakan juga dengan perang Abwa'. 

Setelah berada di kota Madinah sampai bulan Rabi'ul Akhir di tahun 

kedua hijriyah itu juga, beliau kembali berangkat dari kota Madinah, setelah 

menugaskan Sa'ib bin Utsman bin Mazh'un sebagai wakil beliau, hingga sampai 

di Bawath'? dari sisi Radhwa.”? Kemudian beliau kembali ke kota Madinah 

tanpa ada pertempuran. 

Setelah berada di kota Madinah dari bulan Rabi'ul Akhir sampai 

beberapa hari di bulan Jumadil Ula, beliau kembali berangkat untuk berperang, 

setelah mengangkat Abu Salamah bin Abdul Asad sebagai wakil beliau di 

kota Madinah. Beliau mengambil jalan Milk” menuju “Usairah. 

7?! Wadan -yakni dengan harakat fathah, seakan-akan berpola fa'laan berasal 
dari kata al wuddu yang berarti al mahabbah (kasih sayang)- adalah nama sebuah 
kampung yang ramai di antara kota Mekkah dan kota Madinah. Lihat referensi 
sebelumnya. 

72 Nama sebuah gunung di wilayah Juhainah. 

73 Nama sebuah gunung di wilayah Madinah. Jaraknya dari Yanbu' adalah satu 
hari perjalanan, sedangkan jaraknya dari kota Madinah sendiri adalah tujuh marhalah 
atau dua hari perjalanan dari laut. Daerah setelahnya bernama “Azuur. Lihat: Mu jam 
Al Buldaan, 2/58. 

78 Nama sebuah lembah di wilayah Mekkah Al Mukarramah, tempat lahirnya 
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Kn 
Aku (Al Ourthubi) katakan: Ibnu Ishag menyebutkan dari Ammar 

bin Yasir RA, dia berkata, “Aku dan Ali bin Abi Thalib adalah dua teman 

dalam perang “Asyiirah”, salah satu bagian Yanbu'. Setibanya di sana, 

Rasulullah SAW berada di sana selama satu bulan. Beliau mengajak Bani 

Mudlij dan sekutu mereka dari Bani Dhamrah untuk berdamai. Merekapun 

menerima. Maka beliau meninggalkan mereka. 

Ketika itu, Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, “Maukah kamu, hai 

Abul Yagzhan mendatangi mereka, sekelompok orang dari Bani Mudlij yang 

bekerja, bagaimana mereka bekerja?” 

Maka, kamipun mendatangi mereka dan memperhatikan mereka 

beberapa saat. Kemudian kami merasa mengantuk. Kami menuju sebuah 

batang pohon kurma yang tergeletak di tanah, lalu kami tidur di sana. Demi 

Allah, tidak ada yang membangunkan kami kecuali Rasulullah SAW dengan 

kaki beliau. 

Kami segera duduk, sedang tubuh kami berlumuran tanah. Ketika itu, 

Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, 

sad du uu 
$ 

“Ada apa denganmu, hai Abu Turaab?' 

— Kamipun memberitahukan apa yang kami lakukan, maka beliau 

bersabda, 

1. . BL of ola PUS 

“Maukah aku beritahukan kepada kalian dua orang manusia yang 

paling celaka?” 

Kami menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah SAW.” 

Malkan bin Ady. Ada yang mengatakan bahwa Milk adalah nama sebuah lembah di 

Yamamah. Lihat: Mu 'jamul-Buldaan, 5/225. 
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Beliau bersabda, 

Ka de EU Li jai SY RU AE ea Saat Patah 

An gia JP Sal, dea AI Oya) pan yg 
'Uhaimir Tsamud yang menyembelih unta dan orang yang 
memukulmu (melukaimu-penerj.), hai Ali di atas ini —talu Rasulullah 
SAW meletakkan tangan beliau di atas kepala Ali— hingga (darah 
dari luka itu-penerj.) membasahi ini lalu beliau meletakkan tangan 
beliau di janggut Ali— an 

Abu Umar berkata, “Selama sisa bulan Jumadil Ula dan beberapa malam 
dari bulan Jumadil Akhir Rasulullah SAW berada di Asyiirah. Di sana beliau 
mengajak Bani Mudlij untuk berdamai. Mereka menerima dan Rasulullah SAW 
pun pulang tanpa terjadi peperangan. Beberapa hari setelah itu terjadilah perang 
Badar pertama. Inilah yang tidak diragukan oleh ahli sejarah. Artinya, Zaid 
bin Argam RA hanya memberitahukan apa yang dia ketahui. Wallaahu a'lam.” 

Dikatakan, Dzaatul “Asiir dan Dzaatul “Asyiir, yakni dengan huruf sin 
dan huruf syin, lalu ditambahkan padanya ha', maka dikatakan, Al “Asyiirah. 

Perang Badar Al Kubra, yaitu perang yang paling besar merupakan 
keutamaan tersendiri bagi orang yang hadir dalam perang ini. Pada perang 
inilah Allah SWT memberikan bantuan kepada Nabi-Nya dan orang-orang 
yang beriman, menurut pendapat sejumlah ulama dan seperti inilah yang 
ditunjukkan lahir ayat, bukan pada perang Uhud. 

Siapa yang mengatakan bahwa bantuan Allah SWT itu terjadi pada 
perang Uhud, berarti | dia menjadikan firman Allah SWT, 33 & 3 aah, 3 
og K3 AI ai Is asi sah sebagai kalimat selingan antara dua kalimat: 
Ini adalah pendapat Amir Asy-Sya' bi, namun pendapatnya ini ditentang oleh 

75 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang Bukti-bukti kenabian, 3/12-13. 
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para ulama. 

Riwayat-riwayat juga menyebutkan bahwa para malaikat hadir pada 

perang Badar dan ikut berperang. Diantara buktinya adalah perkataan Abu 

Usaid Malik bin Rabi'ah RA yang ikut berperang dalam perang Badar. Dia 

berkata, “Seandainya aku bersama kalian sekarang dan aku masih dapat 

melihat, niscaya aku akan memperlihatkan kepada kalian sebuah jalan di antara 

dua gunung yang dari situ keluar para malaikat. Aku tidak ragu dan tidak 

bimbang.” 

Riwayat ini disebutkan oleh Ugail dari Az-Zuhri, dari Abu Hazim 

Salamah bin Dinar. Ibnu Abi Hatim berkata, “Tidak diketahui riwayat Az- 

Zuhri dari Abu Hazim selain riwayat ini saja.” Ada yang mengatakan bahwa 

Abu Usaid RA adalah orang terakhir yang meninggal dunia dari orang-orang 

yang ikut dalam perang Badar. Demikian yang disebutkan oleh Abu Umar 

dalam Al Istii 'aab dan lainnya. 

Dalam Shahiih Muslim?” disebutkan dari hadits Umar bin Khathab 

RA, dia berkata, “Pada perang Badar, Rasulullah SAW memandang kepada 

orang-orang musyrik yang berjumlah seribu orang, sementara para sahabat 

beliau hanya berjumlah tiga ratus sembilan belas orang. Maka, Nabi SAW 

menghadap kiblat, kemudian mengulurkan kedua tangan beliau dan berseru 

kepada Tuhan beliau, TN 

» Bar 2 s3? kasat TA aa 

ola BUG Ol AI Ce ANEY VA Ueikeg LI jai aU 

PA SAY OYI Jai Uya Alai 

“Ya Allah, penuhilah apa yang Engkau janjikan untukku. Ya Allah, 

76 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya, 4/50. 

7? HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Allah mendatangkan bala 

bantuan dengan malaikat pada perang Badar dan dibolehkan harta rampasan perang, 

3/1384. 
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datangkanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, Jika 
sekelompok orang dari ahli Islam ini binasa niscaya Engkau tidak akan 
disembah di bumi ini. 

Beliau terus berseru kepada Tuhannya sambil terus mengulurkan kedua 
tangan dan menghadap kiblat hingga sorban nya jatuh dari kedua pundak. 
Abu Bakar RA pun mendekati beliau dan mengambil sorban beliau, lalu 
meletakkannya di atas kedua pundak beliau. Kemudian, Abu Bakar berkata 
dari belakang beliau, “Wahai Nabi Allah, cukuplah sudah permohonan engkau 
kepada Tuhan engkau, sebab sesungguhnya Dia pasti akan memenuhi apa 

yang Dia janjikan kepada Engkau.” 

Maka, Allah SWT menurunkan ayat, LI OEG Tag Oyati3 3 

ra Sgldi Ga sal S (Pe di “(Ingatlah), ketika kamu memohon 
pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu, 
Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu 
dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut'.” Allah SWT pun 
memberikan bala bantuan kepada beliau dengan mendatangkan para malaikat. 

Abu Zumail berkata,”? Ibnu Abbas RA menceritakan kepadaku, dia 
berkata, “Ketika seorang laki-laki dari kaum muslimin pada hari itu mengejar 
seorang laki-laki dari kaum musyrikin di depannya, tiba-tiba dia mendengar 
pukulan cambuk di atasnya dan suara seorang penunggang kuda yang berkata, 
“Maju Haizum?.”72? 

Lalu, laki-laki dari kaum muslimin ini memandang orang musyrik di 
depannya, ternyata dia sudah jatuh terlentang. Diapun memandangi mayat 
orang musyrik tersebut. Hidungnya hancur dan wajahnya robek seperti bekas 

"8 Abu Zumail adalah Simak bin Walid Al Hanafi Al Yamami Al Kufi, seorang yang 
tidak memiliki kecacatan. Lihat: Tagriib At-Tahdziib, 1/332. 
78 Haizum adalah nama kuda Jibril AS. Al Jauhari berkata, “Haizum adalah nama 

seekor kuda dari kuda-kuda para malaikat.” Silakan lihat: Lisaan Al “Arab, hlm. 
861. 
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terkena pukulan cambuk, lalu seluruh tubuhnya menghijau. 

Laki-laki dari kaum muslimin ini menemui Rasulullah SAW dan 

menceritakan apa yang dialaminya kepada beliau. Maka Rasu
lullah SAW 

bersabda, “Kamu benar. Itu merupakan salah satu bala bantuan dari 

langit ketiga. ' Pada hari itu, kaum muslimin berhasil membunuh tujuh puluh 

orang dan menawan tujuh puluh orang. ” Cerita ini akan disebutka
n kembali 

secara lengkap pada akhir surah Al Anfaal, insyaAllah. Denga
n demikian, 

Sunnah dan Al Our'an menguatkan pendapat yang dikatakan 
oleh jumhur 

ulama. Segala puji hanya bagi Allah. 

Diriwayatkan dari Kharijah bin Ibrahim, dari ayahnya, dia b
erkata: 

Rasulullah SAW bersabda kepada Jibril AS, 

2. . 5 . 

“Siapa dari malaikat yang berkala Hida perang Badar, “Maju Haizum '? 

Jibril AS menjawab, 

BA AA Jt Y Wana Lo 

“Hai Muhammad, aku tidak kenal seluruh penghuni langit '. 0 

Diriwayatkan dari Ali RA, bahwa dalam khutbahnya di hadapan orang- 

orang, dia berkata, “Ketika aku menimbaair dari Oalib Badar, tiba-tiba da
tang 

angin yang sangat kencang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kem
udian 

angin itu hilang.” 

Tak lama kemudian, datang lagi angin yang sangat kencang yang belum
 

pernah kulihat angin sebelumnya yang serupa selain angin itu.” 

Al Baihagi berkata, “Aku mengira, Ali RAmenyebutkan, “Kemudian 

datang angin yang sangat kencang. Angin pertama adalah Jibril AS yang tu
run 

30 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang Bukti-bukti kenabian, 3/57.
 

| Tafsir Al Ourthubi 
BU 
Pena”) 



bersama seribu malaikat untuk bergabung dengan —pasukan— Rasulullah 
SAW. Sedangkan angin kedua adalah Mika'il RA yang turun bersama seribu 
malaikat lain untuk bergabung dengan pasukan sayap kanan Rasulullah SAW, 
dan saat itu Abu Bakar RA berada dalam pasukan sayap kanan beliau. Adapun 
angin ketiga adalah Israfil AS yang turun bersama seribu malaikat lain lagi 
untuk bergabung dengan pasukan sayap kiri Rasulullah SAW, dan saat itu 
aku berada dalam pasukan sayap kiri beliau”.'7! 

Diriwayatkan dari Sahal bin Hunaif RA, dia berkata, “Aku menyaksikan 
apa yang kami alami dalam perang Badar. Salah seorang dari kami hanya 
mengisyaratkan pedangnya ke kepala orang musyrik, tiba-tiba kepada orang 
musyrik itu sudah terpotong dari tubuhnya sebelum pedang sampai 
kepadanya.” 

Diriwayatkan dari Rabi' bin Anas RA, dia berkata, “Orang-orang yang 
ikut dalam perang Badar dapat mengenali orang-orang yang dibunuh oleh 
malaikat dengan kepala dan ujung jari putus, seperti bekas terbakar api.” 
Semua riwayat ini disebutkan oleh Al Baihagi'? —semoga Allah SWT 
merahmatinya—. 

Sebagian ulama berkata, “Sesungguhnya para malaikat ikut berperang 
dan tanda bekas pukulan mereka sangat jelas. Setiap tempat yang terkena 
pukulan mereka berapi. Hingga Abu Jahal berkata kepada Ibnu Mas'ud RA, 
“Aku dapat membunuhku?! Sesungguhnya yang dapat membunuhku adalah 
orang yang anak panahku tidak akan sampai ke tapak kudanya sekalipun. 
Sekalipun kamu berusaha keras.” 

Manfaat banyaknya jumlah malaikat adalah untuk menenangkan hati 
Orang-orang yang beriman dan karena Allah SWT menjadikan para malaikat 
itu sebagai malaikat-malaikat yang terus berjihad sampai hari kiamat. Oleh 

karena itu, setiap tentara yang sabar dan mengharap pahala pasti akan didatangi 

3! HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang Bukti-bukti kenabian, 3/55. 
72 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang Bukti-bukti kenabian, 3/56. 
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oleh para malaikat itu dan mereka akan berperang bersamanya. 

Ibnu Abbas RA dan Mujahid berkata, “Malaikat tidak pernah berperang 

kecuali pada perang Badar. Selain pada perang itu, mereka hanya menyaksikan 

dan tidak ikut berperang. Mereka hanya sebagai penambah jumlah atau hanya 

sebagai bala bantuan.” 

Sebagian ulama berkata, “Manfaat banyaknya jumlah malaikat adalah 

mereka berdoa dan bertasbih, juga menambah banyak jumlah orang-orang 

yang berperang pada hari itu.” 

Berdasarkan perkataan ini maka para malaikat tidak ikut berperang 

pada perang Badar. Mereka hanya hadir untuk mendoakan agar kaum muslimin 

diberi keteguhan dan ketetapan. Namun pendapat yang pertama adalah yang 

paling banyak dipegang. 

'Oatadah berkata, “Ini adalah perang Badar. Allah SWT mendatangkan 

bala bantuan dengan seribu malaikat, kemudian para malaikat itu berjumlah 

tigaribu, kemudian para malaikat itu berjumlah lima ribu. Inilah maksud firman 

Allah SWT, Cn32 KAT ab San HI Ata 3 Aya 

“(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu 

diperkenankan-Nya bagimu, “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan 

bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang slang pertarut 

rada ”734 Firman Allah SWT, Gasadia 3 ala, 3 Kai Sah af KK, IS 

Galian KJI “Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu 

Tensan fipa ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)? ”” Firman Allah 

SWT, 

js aa TI 2 . 333 13153 Tauas Pa 

Pa Adi 

738 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam tafsirnya, 3/305. 

734 Os. Al Anfaal (81: 9. 
738 Os. Aali “Imraan (3): 124. 
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Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang 
menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu 
dengan lima ribu Malaikat yang memakai tanda. "8 

Orang-orang yang beriman, sabar dan bertakwa kepada Allah SWT 
maka Allah SWT mendatangkan bala bantuan dengan lima ribu malaikat 
sebagaimana yang Dia janjikan. Semua ini terjadi pada perang Badar. 

Hasan berkata, “Lima ribu malaikat itu adalah bantuan dan pertolongan 
bagi orang-orang yang beriman sampai hari kiamat.” 

Asy-Sya'bi berkata, “Pada peristiwa perang Badar, Nabi SAW dan 
para sahabat beliau mendengar bahwa Kurz bin Jabir Al Muharibi ingin 
memberikan bala bantuan kepada orang-orang musyrik. Hal ini membuat Nabi 
SAW dan kaum muslimin resah. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, 

13,17 Et ., La PIA 0 aa LA Ie” SL XL Ia) HD ai KAT gaya Kla S5 Sal al ikats jl 
” 03 A. a02 &..t 233. . 2 LI 32, Usa yaa SA Ga gd Rena 5) AS tah laa AJ ya Sl 11553 

“Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga 
ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)?” Ya (cukup), jika kamu 
bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan 
seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu 
Malaikat yang memakai tanda. ' Lalu, Kurz mendengar kekalahan orang- 
orang musyrik maka diapun tidak jadi memberi bantuan dan pulang. 

Allah SWT pun tidak jadi mendatangkan bala bantuan dengan lima 
ribu malaikat”, namun kaum muslimin telah mendapat bantuan dengan seribu 
malaikat.” 

736 Os. Aali “Imraan (3J: 125. 

7 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam tafsirnya, 3/304. Ibnu “Athiyah 
berkata, “Para ulama tidak setuju dengan Asy-Sya'bi terkait perkataannya ini. 
Riwayat-riwayat jelas menyatakan bahwa para malaikat hadir dan ikut berperang.” 
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| Ada yang mengatakan bahwa Allah SWT menjanjikan kepada orang- 

orang yang beriman pada perang Badar, jika mereka sabar menaati-Nya dan 

menjauhi segala yang diharamkan-Nya, bahwa Dia juga akan mendatangkan 

bala bantuan dalam setiap perang mereka. Akan tetapi mereka tidak sabar 

dan tidak menjauhi segala yang diharamkan kecuali pada perang melawan 

pasukan sekutu. Maka Allah SWT mendatangkan bala bantuan kepada mereka 

ketika mereka mengepung Ouraizhah. 

Ada juga yang mengatakan bahwa bantuan NK la bera 

Uhud. Allah SWT menjanjikan mereka bala bantuan, jika mereka sabar. Akan 

tetapi mereka tidak sabar, maka tidak ada satupun malaikat yang datang 

membantu mereka. Seandainya mereka mendapat bantuan, tentu merekatidak 

akan kalah. Demikian yang dikatakan oleh Ikrimah dan Adh-Dhahhak. 

Jika ada yang berkata, “Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waggash RA 

bahwa dia berkata,” “Aku melihat dua orang laki-laki di kanan dan kiri 

Rasulullah SAW pada perang Uhud. Kedua laki-laki yang memakai pakaian 

putih itu berperang untuk melindungi beliau dengan gagah berani. Aku tidak 

pernah melihat kedua laki-laki itu sebelum dan sesudah itu.” 

Jawab: Barangkali ini khusus untuk Nabi SAW. Allah SWT 

mengkhususkan untuk beliau dua orang malaikat yang berperang untuk 

melindungi beliau dan bukan bantuan untuk para sahabat. Wallaahu a'lam. 

Kedua: Turunnya para malaikat merupakan salah satu sebab 

kemenangan yang tidak dibutuhkan oleh Tuhan Yang Maha Tinggi. Yang 

membutuhkan sebab adalah makhluk. Maka, hendaklah pautkan hati kepada 

Allah SWT dan hendaklah percaya kepada-Nya, sebab Dialah Maha Penolong 

dengan sebab dan tanpa sebab. Firman-Nya, 1,45 ol G5 STS) sent Lay 
5 2. 

535 4d “Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki 

78 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang Bukti-bukti kenabian, 3/254. 
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sesuatu hanyalah berkata kepadanya, “Jadilah!” maka terjadilah ia.” 

Akan tetapi, Allah SWT memberitahukan seperti itu (Maksudnya, Dia 
memberikan pertolongan dengan menurunkan para malaikat-penerj. yagar 
makhluk menjunjung tinggi (Maksudnya, mengambil-penerj.) sebab-sebab 
yang telah ditetapkan-Nya sejak dahulu. Firman Allah SWT, 
Suar PTE a rp3 gs “Kamu sekali-kali tiada akan menemukan 
perubahan bagi sunnatullah itu. ”” Hal ini juga tidak merusak tawakal. 

Di saat yang sama, hal ini merupakan bantahan terhadap orang yang 
mengatakan bahwa mengambil sebab hanya dibolehkan bagi orang-orang 
yang lemah, tidak bagi orang-orang yang kuat. Sebab, sesungguhnya Nabi 
SAW dan para sahabat adalah orang-orang yang kuat sedangkan selain 
mereka adalah orang-orang yang lemah. Ini jelas. 

— Kata madda digunakan untuk makna memberi bantuan dalam kejahatan 
dan amadda digunakan untuk makna memberi bantuan dalam kebaikan. 
Keterangan tentang masalah ini sudah disebutkan dalam surah Al Bagarah. 

Abu Haiwah membaca murciliina,""' yakni dengan huruf zai berharakat 
kasrah dan tanpa tasydid. Artinya, munziliina an-nashr (menurunkan 
kemenangan). Sedangkan Ibnu Amir membaca dengan huruf zai berharakat 
Jathah dan bertasydid,"? yakni munazzaliin. 

Firman Allah SWT, (js dan perkataan sempurna. Firman Allah SWT, 
lugas uj adalah syarth, maksudnya jika kamu bersabar dalam menghadapi 
musuh. Firman Allah SWT, 1,455 adalah 'arhaf (masih berhubungan) kepada 
sebelumnya, maksudnya bertakwa dengan menjauhi maksiat kepada-Nya. 

79 Os. Yaasiin (36): 82. 

0 Os. Al Fath (48): 23. 
"1 Giraat Abu Haiwah ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam tafsirnya, 3/310. 

Oiraat ini bukan giraat yang mutawatir. NN 
72 Oiraat Ibnu Amir ini termasuk giraat sab 'ah (tujuh cara membaca Al Our'an 

—ed.) yang mutawatir sebagaimana yang tertera dalam Al Igna', 2/622, dan Tagrib 
An-Nasyr, hlm. 101. 
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Jawab syarthnya adalah firman Allah SWT, 55 35x5. 

Makna (2 j3 Oa adalah min wajhihim (dari wajah mereka. 

Maksudnya, dari hadapan mereka -penerj.). Ini dari Ikrimah'?, Oatadah, 

Hasan, Rabi”, As-Sudi dan Ibnu Zaid. Ada juga yang mengatakan b
ahwa 

maknanya adalah min ghadhabihim (dari kemarahan mereka. Maksudnya, 

karena kemarahan mereka-penerj.). Ini dari Mujahid dan Dhahhak.'4 

Mereka marah pada perang Uhud karena kekalahan yang mereka
 dapati 

pada perang Badar. : 

Makna dasar al faur adalah bermaksud kepada sesuatu dan 

mengambilnya dengan sungguh-sungguh. Kata ini berasal dari perkataan o
rang 

Arab, “Faarat al gidr tafuuru fauran dan fawaraanan,” artinya apab
ila air 

di dalam panci itu mendidih. Al Faur artinya al ghalyaan."8 Faara 

ghadhabuhu artinya apabila bergolak. Fa 'alahu min faurihi artinya apabila 

seseorang melakukan suatu perbuatan sebelum diam. Al Fawwaarah artinya 

apa yang keluar dari panci. Dalam Al Our'anAllah SWT berfirman, 5 1343 

“Dapur telah memancarkan air.” Seorang penyair berkata dalam bait 

syairnya, | 

X on. ai 20 

Upassid aya Ula yi 

Derajat mereka melebihi kami, maka kami menjadi teman 

13 Lihat: Tafsir Ibnu “Athiyah, 3/310, dan Jami' Al Bayan, 4/53. 

14 Lihat: Tafsir Ibnu “Athiyah, 3/310, dan Al Bahr Al Muhith, 3/51. 

"5 Dalam Ash-Shihaah, 2/783, disebutkan, faarat al gidr fauran dan fawaraanan, 

artinya jaasyat (bergolak). Contoh lain perkataan orang Arab, “Dzahabtu fii haajatin 

Isumma ataitu fulaanan min faurii.” Maksudnya, gabla an askunu. (aku pergi 

untuk suatu keperluan, kemudian aku mendatangi fulan dengan segera. Maksudnya, 

sebelum aku diam atau beristirahat). Contoh lain, faara fa 'iruhu sama dengan 

tsaara tsa 'iruhu, apabila kemaharannya bergolak. Contoh lain lagi, fauratul harri 

artinya titik panas. 

746 Os, Huud (11): 40. 
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- 
Ketiga: seyms (musawwamiin)," yaitu dengan huruf waw 

berharakat fathah adalah isim maf'uul. Ini adalah giraat Ibnu Amir, Hamzah, 
Al Kisa'i dan Nafi'. Maksudnya, diberi tanda dengan beberapa tanda. 
Sedangkan Ca yana (musawwimiin),"8 yaitu dengan huruf waw berharakat 
kasrah adalah isim faa 'il. Ini adalah gira af Abu Amr, Ibnu Katsir dan Ashim. 
Maksudnya sama seperti di atas, yaitu mereka memberikan tanda pada diri 
mereka dengan sebuah tanda juga memberikan tanda pada kuda mereka. 
Ath-Thabari' dan lainnya menganggap gira 'at kedua inilah yang terkuat. 

Sejumlah besar ahli tafsir berkata, 5» 3 (musawwimiin) maksudnya 
mursiliin khailahum fil ghaarah (yang melepaskan kuda mereka dalam 

penyerangan). 

Al Mahdawi menyebutkan makna ini dalam al musawwamiin, yaitu 
dengan huruf waw berharakat fathah dan bertasydid, maksudnya Allah SWT 
mengirim mereka untuk menyerang orang-orang kafir. Seperti ini juga yang 
dikatakan oleh Ibnu Faurak. 

Berdasarkan giraat pertama, para ulama berbeda pendapat tentang 
ciri para malaikat. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA, Ibnu Abbas RA 
dan lainnya bahwa para malaikat memakai sorban putih yang ujungnya mereka 
ulurkan di antara dua pundak mereka. Demikian yang disebutkan oleh Al 
Baihagi dari Ibnu Abbas RA.'2 

Seperti ini juga yang diriwayatkan oleh Al Mahdawi dari Zujaj, namun 
Jibril AS memakai sorban kuning seperti Zubair bin Awwam. Ini juga dikatakan 
oleh Ibnu Ishag. 

11 Gira'at ini termasuk gira at sab 'ah yang mutawatir, sebagaimana yang tertera 
dalam Al Igna', 2/622, dan Tagriib An-Nasyr, hlm. 101. 
18 Oira 'at ini termasuk gira 'at sab 'ah yang mutawatir, sebagaimana yang tertera 

dalam Al Igna', 2/622, dan Tagriib An-Nasyr, him. 101. 
79 Lihat: Tafsir Ath-Thabari, 4/53. 
780 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 2/94, dan Ibnu “Athiyah, 

4/311. 
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Rabi' berkata,” “Ciri para malaikat adalah mereka mengendarai kuda 

hitam putih.” 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Al Baihagi menyebutkan dari Suhail bin 

Amr RA, dia berkata, “Sungguh aku melihat pada perang Badar beberapa 

laki-laki putih di atas kuda hitam putih di antara langit dan bumi. Mereka 

diberi tanda. Mereka membunuh dan menawan.” Perkataannya: “Mereka diberi 

tanda”, menunjukkan bahwa kuda hitam putih itu bukan sebagai ciri. Wallaahu 

a'lam. 

Mujahid berkata,”? “Ekor dan bulu tengkuk kuda-kuda mereka 

digunting lalu di ubun-ubun dan ekor kuda-kuda mereka itu diberi tanda dengan 

bulu yang diberi warna.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa para malaikat pada perang 

Badar bertanda dengan bulu berwarna putih di ubun-ubun dan ekor kuda- 

kuda mereka.” 

Abad bin Abdullah bin Zubair, Hisyam bin Urwah dan Al Kalbi berkata, 

“Para malaikat turun dengan ciri seperti Zubair. Mereka memakai sorban kuning 

yang ujungnya terulur di atas pundak-pundak mereka. Ini dikatakan oleh 

Abdullah dan Urwah, kedua putera Zubair.” Abdullah berkata,” “Ciri mereka 

adalah sorban kuning seperti yang dipakai oleh Zubair RA.' | 

Keempat: Aku (Al Ourthubi) katakan: 

Ayat ini menunjukkan kebolehan membuat tanda dan ciri bagi kabilah 

751 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya, 4/54, dan Ibnu “Athiyah 

dalam tafsirnya, 4/311. 
752 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya, 4/54. 

753 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya dan Ibnu Katsir dalam 

tafsirnya, 2/94. 

754 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam tafsirnya, 3/313. 
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dan batalion. Raja membuat tanda dan ciri untuk mereka agar masing-masing 
kabilah dan batalion memiliki perbedaan ketika terjadi pertempuran. Selain 
itu, ayat ini menunjukkan keutamaan kuda hitam putih karena para malaikat 
mengendarai kuda itu. 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Barangkali para malaikat turun dengan 
mengendarai kuda itu untuk menyamai kuda Migdad RA, sebab kudanya 
adalah kuda hitam putih dan belum ada yang memiliki kuda selain dia. Oleh 
karena itu, para malaikat turun dengan mengendarai kuda hitam putih untuk 
memuliakan Migdad RA, sebagaimana Jibril AS turun dengan melilitkan sorban 
kuning di atas kepala seperti Zubair RA. Wallaahu a'lam. 

Kelima: Ayat ini juga menunjukkan dibolehannya memakai bulu domba, 
bahkan para nabi dan orang-orang saleh pun memakainya. Abu Daud dan 
Ibnu Majah yang memiliki konteks ini meriwayatkan dari Abu Burdah, dari 
ayahnya, dia berkata: Ayahku berkata kepadaku, “Seandainya kamu melihat 
kami saat kami bersama Rasulullah SAW ketika langit (maksudnya air hujan) 
mengguyur kami, niscaya kamu mengira bahwa bau kami adalah bau 
domba?.”755 

Rasulullah SAW sendiri pernah memakai baju panjang dari Romawi 
yang terbuat dari bulu domba dengan —model— dua lengan yang sempit. Ini 
diriwayatkan oleh para imam.” Yunus AS juga penah memakainya, seperti 
yang diriwayatkan oleh Muslim.” Akan ada penjelasannya lebih lanjut dalam 

755 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Pakaian, bab: Memakai bulu, 4/44, 
dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Pakaian, bab: Memakai bulu, 2/1180. 
"8 HR. Para imam: Al Bukhari dalam pembahasan tentang Pakaian, 4/26, Muslim 

dalam pembahasan tentang Bersuci, bab Menyapu di atas dua khuf, 1/230, Abu 
Daud dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Bersuci, Ad-Darimi dalam 
pembahasan tentang Wudhu, dan Ahmad, 1/216. 
77 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Iman, bab : Isra" Rasulullah SAW, 1/ 

152-153. 
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surah An-Nahl, insya Allah. 

Keenam: Aku (Al Ourthubi) katakan: “Apa yang disebutkan oleh 

Mujahid, bahwa ekor dan bulu tengkuk kuda-kuda mereka digunting, adalah 

keliru. Sebab, dalam Mushannaf Abu Daud diriwayatkan dari Utbah bin 

Abdus-Sulami, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

Wedi ST GEN YG BA NG JIN AP Tea 

— II 3 3 I ghna gp :- 1933 (2 365 ks Na 

“Janganlah kalian menggunting bulu pada ubun-ubun kuda, tengkuk 

dan ekornya, sebab bulu pada ekornya adalah pelindungnya, bulu 

tengkuknya adalah penghangatnya dan pada bulu ubun-ubunnya terikat 

kebaikan.”58 

Perkataan Mujahid ini membutuhkan kepada keterangan langsung dari 

Nabi SAW bahwa kuda para malaikat itu seperti yang disebutkannya. 

Wallaahu a'lam. 

Ayat ini juga menunjukkan bagusnya warna putih dan kuning dari warna- 

warna lainnya karena para malaikat turun dengan memakai pakaian yang 

berwarna putih dan kuning. Ibnu Abbas RA berkata, “Barangsiapa yang 

memakai sandal berwarna kuning maka keperluannya pasti terpenuhi.' 

Rasulullah SAW bersabda, 

We yA OI AI 

“Pakailah pakaian yang putih dari pakaian-pakaian kalian, sebab itu 

758 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad, 3/22, no. 2542. 
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termasuk pakaian kalian yang paling baik, dan kafani orang-orang yang 

meninggal dunia dari kalian dengan kain putih. Sedangkan sorban adalah 

mahkota orang Arab dan pakaian mereka.””? 

Rukanah, orang yang pernah bergulat dengan Rasulullah SAW 

meriwayatkan, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

ANA Ge IA BIAN 5 GC 33 
“Perbedaan antara kami dan orang-orang musyrik adalah sorban di 

atas peci. ”78 Ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Al Bukhari berkata, “Dalam 

sanadnya ada perawi yang tidak diketahui dan sebagian perawinya tidak 

diketahui mendengar dari sebagian lainnya.” 

Firman Allah: 

“4 Ig 33 3 on TI KAN C3 Aa AIR Ola, ASI cas II ag 

3 DS ai 3 bb dn @ II di TA ms Gp 

Dan Inlis HS 

“Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala-bantuan itu 

melainkan sebagai khabar gembira bagi (kemenangan) mu, dan 

agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu 

hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

(Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala 

(wr 

79 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Pakaian, bab: Tentang Warna putih, 
4/51, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Jenazah, 3/319-320, dan Ibnu Majah 
dalam pembahasan tentang Pakaian, 2/1181. Semuanya menyebutkan dengan 
konteks yang hampir sama. 

10 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Pakaian, bab: Sorban, 4/55, no. 
4078. 
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bantuan itu) untuk membinasakan segolongan orang-orang yang 

kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali 

dengan tiada memperoleh apa-apa.” (Os. Aali “Imraan (3): 126-127) 

Firman Allah SWT, 259533 Sy S1 4xz (3. Dhamir (kata ganti) 
ha ' pada Vx5 kembali kepada —.. yaitu para malaikat, atau kembali 

kepada janji, atau kembali kepada pemberian bala bantuan. Yang menunjukkan 

hal ini adalah firman Allah SWT, :53.X7. Atau kembali kepada pemberian 
tanda, atau kepada penurunan malaikat atau kepada jumlah, sebab lima ribu 

itu adalah jumlah. 

Firman Allah SWT, MK s3 One. Huruf Jam pada Oya: 

adalah Jam kay, artinya dan agar tenteram hati kalian karenanya, Allah SWT 

menj jadikannya. Sebagaimana firman Allah SWT, SU Ui 955 

Wai—3 3 Teras “Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang- 

bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik- 

baiknya.”'5! Maksudnya, dan demi pemeliharaannya, Allah SWT menjadikan 

itu 

Firman Allah SWT, dil.us G4 Y) H1 43, maksudnya kemenangan 
orang-orang yang beriman. Tidak termasuk di dalamnya kemenangan orang- 

orang kafir, sebab kemenangan yang mereka raih hanya sebuah aetapan 

yang penuh dengan kehinaan, berakibat buruk dan kerugian. 

Firman Allah SWT, 1515 Da - 5 3 da, maksudnya dengan 

pembunuhan. Susunan ayat sebenarnya adalah wa Jagad nasharakumullaahu 

bi badrin liyagtha'a. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah 

dan tidaklah kemenangan kecuali dari sisi Allah untuk Manan et. Boleh 

juga kata itu masih terkait dengan firman Allah SWT, Sang », maksudnya 

Dia mendatangkan bala bantuan untuk membinasakan. 

Makna ayat adalah orang-orang yang terbunuh dalam perang Badar. 

LA, 

71 Os. Fushshilat (41J: 12. 
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Ini diriwayatkan dari Hasan dan lainnya. Sementara As-Suddi meriwayatkan 

bahwa maknanya adalah orang-orang musyrik yang terbunuh dalam perang 

Uhud. Mereka berjumlah delapan belas orang. 

— Makna firman Allah SWT, 45 adalah menyedihkan mereka. Al 
makbuut adalah orang yang dibuat sedih.” Diriwayatkan bahwa Nabi SAW 

pernah menemui Abu Thalhah. Ketika itu, beliau melihat anak Abu Thalhah 

sedang bersedih. Maka-beliau bertanya, “Ada apa dengannya? ' Ada yang 

menjawab, “Untanya mati.” 

Asalnya menurut apa yang disebutkan oleh sebagian ahli bahasa adalah 

yakbiduhum, maksudnya yushiibuhum bil huzni wal ghaizhi fii akbaadihim 

(mereka tertimpa kesedihan dan kemarahan dalam hati mereka). Lalu huruf 

dal diganti dengan huruf ta". Sebagaimana.sabata ra 'sahu yang asalnya adalah 

sabada. Artinya, dia menggundul kepalanya. Kabatallaahul 'aduwwa, artinya 

apabila Allah SWT memalingkan dan menghinakan musuh. Kabadahu artinya 

kesedihan menimpa hatinya. Dikatakan, gad ahragal huznu kabidahu wa 

ahragatil “adaawatu kabidahu (kesedihan telah membakar hatinya dan 

permusuhan telah membakar hatinya) 

Orang Arab biasa menyebut musuh dengan aswadul kabid.” (orang 

yang hatinya telah aa A'sya berkata dalam bait syairnya, 

“Maka apa yang menekanmu untuk mendatangi suatu kaum " 

72 Dalam Ash-Shihaah, 1/262 disebutkan bahwa al kabt: Ash-Sharf wal idzlaal 
(memalingkan dan menghinakan). Dikatakan, kabatallaahul 'aduwwa, artinya Allah 
SWT palingkan dan hinakan. Kabatahu li wajhihi, artinya dia membanting seseorang. 

78 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnul Atsir dalam An-Nihaayah, 4/138 dengan 
konteks: “Bahwa beliau melihat Thalhah sedang bersedih lagi sangat berduka.” 

Ibnul Atsir berkata, “makbuut artinya sangat bersedih.” Ada yang mengatakan bahwa 
asalnya adalah makbuud, maksudnya hatinya dilanda kesedihan. Lalu huruf dal 

diganti dengan huruf ta”. 
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yang mereka adalah musuh dan orang yang memiliki hati telah 

hitam” Tn 

Seakan-akan setelah hati terbakar dengan kerasnya permusuhan, hati 

itu menjadi hitam. Abu Mijlaz membaca aw yakbidahum,'" yakni dengan 

huruf dal. 

Al Khaa'ib artinya orang yang tidak memiliki harapan lagi. khaaba 

yakhiibu, artinya apabila seseorang tidak mendapatkan apa yang dia cari. Al 

Khayyaab artinya kecacatan yang tidak dapat ditutupi. 

Firman Alah: 

KS aka Babi d 5 LI G u Ba 

WI AE AG Ai ya LING 
“Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu 

atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, 

karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. 

Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia 

memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki: Dia menyiksa 

siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” (Os. Aali “Imraan (3): 128-129) 

Dalam ayat ini terdapat tiga masalah: 

Pertama: Dalam Shahiih Muslim disebutkan bahwa pada perang 

Uhud gigi depan Nabi SAW patah dan wajah beliau terluka hingga 

mengeluarkan darah. Ketika itu beliau bersabda, 

764 Oiraat ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith, 3/53. Oiraat 

ini adalah giraat syaadz (tidak mutawatir). 
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L 0... 

Aan yah Beta MAS ani UN TAS G3 ali US 
Ig 

“Bagaimana akan beruntung kaum yang melukai kepala nabi mereka 

dan mematahkan gigi depannya, padahal dia hanya mengajak 

mereka ren Allah ta'ala. 755 Lalu Allah SWT menurunkan ayat, 

2g Jp Ga LI ya | 
Menurut Dhahhak, Nabi SAW ingin berdoa agar orang-orang) musyrikin 

binasa, maka Allah SWT menurunkan ayat, 2". Hp Gp Kai) Sa. 

Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi SAW meminta izin untuk berdoa 

agar mereka binasa seluruhnya. Namun, ketika ayat ini turun, beliaupun tahu 

bahwa diantara mereka ada yang akan masuk islam. Ternyata benar. Banyak 

di antara mereka yang beriman, seperti Khalid bin Walid, Amr bin Ash, Ikrimah 

bin Abu Jahal dan lain-lain. 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Nabi SAW 
Pe Menpan apa orng, Maka Allah SWT menurunkan 

ayat, 2g 5 AG ga Ni 2 Lalu Allah SWT memberi petunjuk kepada 

mereka untuk memeluk agama Islam. "166 At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits 

hasan gharib shahih. 

Firman Allah SWT, Tee Ly 73, ada yang ena bahwa ini 

adalah “athaf kepada & 3 daa. Maknanya, untuk membunuh satu golongan 

dari mereka, atau membuat mereka sedih dengan sebab kekalahan, atau 

menerima taubat mereka atau mengazab mereka. Bisa juga 31 di sini bermakna 
hatta dan illaa an. Imru' ul Oais berkata Tn bait syairnya, 

Sana Ta al, aa 

- 

765 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad, bab Perang Uhud, 3/1417. 

76 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Tafsir, 5/228, no. 3005. 

781 Lengkapnya: 
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“Sampai kita meninggal, maka kitapun akan dimaafkan.” 

Para ulama kami berkata, “Sabda Rasulullah SAW, “Bagaimana akan 

beruntung kaum yang melukai kepala nabi mereka”, adalah ungkapan 

tidak mungkinnya orang yang melakukan itu mendapatkan taufik. Sedangkan 

firman Allah SWT, :14& Aa SS ul adalah pernyataan mungkinnya apa 

yang dianggap tidak mungkin oleh beliau dan agar beliau tetap berharap akan 

keislaman mereka. 

Setelah Rasulullah SAW menyadari akan hal itu dan mengharapkan 

keislaman mereka maka beliaupun berdoa, 

AA HA ea Haa 
“Ya Allah, ampunilah kaumku sebab sesungguhnya mereka tidak 

mengetahui. "88 

Sebagaimana juga yang diriwayatkan dalam Shahiih Muslim dari Ibnu 

Mas'ud RA, dia berkata, “Seakan-akan aku memandang kepada Rasulullah 

SAW sedang menceritakan tentang salah seorang nabi yang dipukul oleh 

kaumnya, dan saat itu beliau menyekat darah dari wajah beliau yang sedang 

berdoa, 

Kis S3 SL UU JEYI Ha 

“Maka aku katakan kepadanya, jangan sampai matamu menangis, kita hanya 

“ berusaha bertemu raja sampai kita meninggal, maka kitapun akan 

dimaafkan. '” 

Bait syair sebelumnya: 

Wat MU Gil Ep LAN SI le 

“Sahabatku menangis ketika melihat jalan buntu di depannya" padahal dia 

sudah yakin bahwa kami pasti dapat bertemu dengan kaisar.” | 

Bait syair ini terdapat dalam kumpulan syair Imru'ul Gais, hlm. 72. Bait syair ini 

disebutkan oleh Sibawaih, 1/427 dan An-Nahhas dalam Ma'an Al Our 'an, 1/474. 

168 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad, 3/1417, dengan konteks: “Ya 

Tuhanku, ampunilah kaumku sebab sesungguhnya mereka tidak mengetahui.” 
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Ya Tuhanku, ampunilah kaumku sebab Pa mereka tidak 

mengetahui 9 

| Para ulama kami berkata, “Orang yang bercerita dalam riwayat Ibnu 

Mas'ud RA adalah Rasulullah SAW dan Ibnu Mas'ud RA adalah yang 

diceritakan olehnya. Dalilnya adalah riwayat yang secara jelas menyebutkan 

bahwa ketika gigi depan Nabi SAW patah dan wajah beliau terluka, para 

sahabat merasa sangat marah dan berkata kepada beliau, “Seandainya engkau 

berdoa agar mereka binasa!” 

Nabi SAW menjawab, 

Hb ai aa LD La th ain an Ud sa s A 

. 3 je Y 

“Sesugguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat, akan tetapi aku diutus 

sebagai pengajak dan rahmat. Ya Allah, ampunilah kaumku sebab 

sesungguhnya mereka tidak mengetahui.” 

Sepertinya beliau mendapatkan wahyu itu sebelum terjadi kasus Uhud 

dan Nabi SAW belum menyatakannya. Setelah kasus Uhud terjadi, beliaupun 

menyatakan bahwa itulah yang dimaksudkan. Dalilnya adalah apa yang telah 

kami sebutkan.' 

Hal ini juga dijelaskan oleh perkataan Umar RA kepada beliau dalam 

beberapa perkataannya, “Ayah dan ibuku sebagai tebusan engkau, wahai 

Rasulullah! Nuh AS pun berdoa agar kaumnya binasa. Dia berkata, 

53 az ASN Ga Cai JE58 V5 Ya Tuhanku, janganlah Engkau 

biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas 

1? HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad, 3/1417. 
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bumi. "9 Seandainya engkau berdoa atas kami seperti itu niscaya kami pasti 

binasa sampai yang terakhir dari kami. Sungguh punggung engkau telah diinjak, 

wajah engkau dilukai hingga mengeluarkan darah dan gigi depan engkau patah, 

namun engkau tidak mau berkata kecuali yang baik. Engkau justru berkata, 

Ya Tuhanku, ampunilah kaumku sebab sesungguhnya mereka tidak 

mengetahui. ” 

Sabda Rasulullah SAW, “Sangat besar murka Allah terhadap kaum 

yang mematahkan gigi depan nabi mereka” ,”' maksudnya adalah yang 

langsung melakukan perbuatan tersebut. Kami telah menyebutkan nama 

pelakunya namun masih dipertentangkan. Namun yang jelas, sabda Rasulullah 

SAW itu khusus pada pelakunya langsung, sebab sejumlah orang yang ikut 

berperang dalam perang Uhud telah masuk islam dan keislaman mereka baik. 

Kedua: Sebagian ulama Kufah mengira bahwa ayat ini adalah penasakh 

gunut yang biasa Nabi SAW lakukan setelah ruku' pada rakaat terakhir shalat 

Subuh. Dia berdalih dengan hadits Ibnu Umar RA, bahwa dia mendengar 

— Nabi SAW berdoa dalam shalat Subuh setelah mengangkat kepala beliau 

dari ruku'. Beliau berucap, | 

AYI 3 LI NI 8 

“Ya Allah Tuhan kami dan hanya untuk-Mu pujian di akhirat.” Kemudian 

beliau berucap lagi, 

UG 3 USG Ll 

“Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan.” Lalu Allah SWT menurunkan ayat, 

70 Os. Nuuh (711: 26. 

M7! HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Peperangan, 3/26, dan Muslim 

dalam pembahasan tentang Jihad, 3/1417, dengan konteks yang hampir sama pada 

kedua riwayat. 
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Soylb mp3 Haa ma LN 2 AN Ga Hi ud “Tak ada 
sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah 

menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya 

mereka itu orang-orang yang zalim.” Riwayat ini disebutkan oleh Al 

Bukhari.”? Sedangkan Muslim”? menyebutkan riwayat ini dari Abu Hurairah 

RA dengan lebih sempurna lagi. 

Sebenarnya ini bukanlah nasakh, namun Allah SWT hanya 

memperingatkan kepada Nabi-Nya bahwa perkara itu bukan wewenang beliau 

dan beliau tidak mengetahui sedikitpun dari yang ghaib kecuali apa yang Dia 

beritahukan kepada beliau. Bahkan seluruh perkara adalah wewenang Allah 

SWT. Dia menerima taubat orang yang Dia kehendaki dan menyegerakan 

siksaan orang yang Dia kehendaki. 

Adapun perkiraan susunan ayatnya sesuai dengan maksud di atas adalah 

sebagai berikut: 

Shang 63 ad yah ANIg C3 ALT GE Ag eh AS aa UU ad 
# ” 

“Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu dan 

kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia 

memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia menyiksa 

siapa yang Dia kehendaki.” Dengan demikian maka tidak ada nasakh. 

Wallaahu a'lam. 

Dengan firman-Nya, $:55 Aa SW ju, Allah SWT menjelaskan 

bahwa segala perkara sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan ketetapan- 

Nya. Ini merupakan bantahan terhadap kelompok Oadariyah dan lainnya. 

72 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tafsir, 3/113. 

73 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Masjid, 1/466-467. 
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Ketiga: Para ulama berbeda pendapat tentang gunut dalam shalat Subuh 

dan shalat-shalat lainnya. Para ulama Kufah tidak membolehkan gunut dalam 

shalat Subuh dan shalat-shalat lainnya. Ini adalah mazhab Laits dan Yahya bin 

Yahya Al-Laitsi, sahabat Malik, Asy-Sya' bi juga mengingkarinya. 

Dalam Al Muwaththa disebutkan riwayat dari Ibnu Umar RA, bahwa 

dia tidak bergunut dalam shalat apapun.” 

An-Nasa'i meriwayatkan: Outaibah memberitakan kepada kami, dari 

Khalaf, dari Abu Malik Al Asyja'i, dari ayahnya, dia berkata, “Aku pernah 

shalat di belakang Nabi SAW, ternyata beliau tidak bergunut. Aku juga pernah 

shalat di belakang Abu Bakar, ternyata dia tidak bergunut. Aku juga pernah 

shalat di belakang Umar, ternyata dia tidak bergunut. Aku juga pernah shalat 

di belakang Utsman, ternyata dia tidak bergunut. Aku juga pernah shalat di 

belakang Ali, ternyata dia tidak bergunut.” Kemudian ayahnya berkata lagi, 

“Hai anakku, sesungguhnya itu adalah bid'ah.” 

Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi SAW selalu bergunut dalam 

shalat Subuh dan dalam shalat-shalat lainnya apabila kaum muslimin tertimpa 

suatu musibah. Demikian yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i dan Ath-Thabari. 

Ada lagi yang mengatakan bahwa gunut adalah sunnah dalam shalat 

Subuh. Ini juga diriwayatkan dari Asy-Syaff'i. 

Hasan bin Suhnun berkata, “Ounut adalah sunnah dan ini sesuai dengan 

riwayat Ali bin Ziyad, dari Malik yang menyatakan bahwa harus mengulang 

shalat bagi orang yang meninggalkan gunut secara sengaja.” Namun Ath- 

Thabari menceritakan adanya ijma” ulama bahwa meninggalkan gunut tidak 

membatalkan shalat. Akan tetapi, diriwayatkan dari Hasan bahwa harus sujud 

sahwi karena meninggalkan gunut. Inilah salah satu pendapat Asy-Syaff'i. 

74 HR. Malik dalam pembahasan tentang Perjalanan, bab : Ounut pada saat 
melakukan perjalanan, 1/159. 

75 HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang Penerapan, bab: Meninggalkan gunut, 

2/204. 
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Ad-Daraguthni menyebutkan dari Sa'id bin Abdul Aziz tentang orang 

yang lupa bergunut dalam shalat Subuh, dia berkata, “Dia harus melakukan 

dua kali sujud sahwi.” 

Menurut Malik, gunut dilakukan sebelum ruku”. Ini juga merupakan 

pendapat Ishag. Namun diriwayatkan juga dari Malik bahwa gunut dilakukan 

sesudah ruku', sama seperti yang diriwayatkan dari empat khalifah. Inilah 

pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan juga Ishag. Sementara diriwayatkan dari 

sejumlah sahabat Rasulullah SAW bahwa boleh memilih —antara sebelum 

atau sesudah ruku'— dalam melakukan gunut. 

Dengan sanad yang shahih, Ad-Daraguthni meriwayatkan dari Anas 

RA, dia berkata, “Rasulullah SAW senantiasa bergunut dalam shalat Subuh 

sampai beliau wafat.” 

Abu Daud menyebutkan dalam Al Marasiil, dari Khalid bin Abi Imran 

RA, dia berkata, “Ketika Rasulullah SAW berdoa atas -kebinasaan- Mudhar, 

tiba-tiba Jibril AS datang menemui beliau, lalu dia mengisyaratkan kepada 

beliau agar diam. Maka beliaupun diam. Selanjutnya Jibril AS berkata, “Hai 

Muhammad, sesungguhnya Allah tidak mengutus engkau sebagai pencela dan 

tidak sebagai pelaknat. Sesungguhnya Dia mengutus engkau sebagai 

rahmat dan tidak mengutus engkau sebagai azab. Firman Allah SWT, 
Lanal AN HA 3 ale Oa PA ga UI ad “Tak ada 
sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah 

menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya 

mereka itu orang-orang yang zalim.” 

Khalid bin Abi Imran RA berkata lagi, “Kemudian Jibril AS mengajarkan 

kepada beliau doa gunut ini. Dia berucap, “Ya Allah, sesungguhnya kami 

memohon pertolongan kepada Engkau dan meminta ampunan kepada Engkau. 

Kami beriman kepada Engkau, kami merendahkan diri kepada Engkau dan 

"8 HR. Ad-Daraguthni dalam pembahasan tentang Shalat, bab: Sifat gunut dan 
keterangan tentang tempat gunut, 2/41. 
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kami melepaskan juga meninggalkan orang yang ingkar terhadap Engkau. Ya 

Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya untuk Engkau kami 

shalat dan sujud, dan hanya kepada Engkau kami berjalan dan berlari. Kami 

mengharap rahmat Engkau dan kami takut akan azab Engkau yang keras. 

Sesungguhnya azab Engkau pasti mengenai orang-orang kafir.” 

ed 2,5. . 3- ey ... - - sah anAA takbl Ipl aa Tie Lali 

@ 3 Disi d 3 1,3 2 Kenal sah 

DA AT Iya Aib 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api 

neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan 

ta 'atilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.” 

(Os. Aali Imraan (3): 130-132) 

Firman Allah SWT, Wes Ie Jitu Lai gt 
Zax,as, Larangan makan riba ini adalah selingan di tengah-tengah kisah Uhud. 
Ibnu “Athiyah berkata,” “Tidak ada satupun riwayat yang aku hafal tentang 

hal ini.” 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Mujahid berkata, “Mereka biasa menjual 

barang dagangan sampai jatuh tempo tertentu. Apabila jatuh tempo itu (dan 

harga barang belum dilunasi-penerj.) maka mereka menambah harga barang 

77 Lihat: Tafsir Ibnu “Athiyah, 3/317. 
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dagangan tersebut atas—imbalan— mereka memberikan tempo lagi.”" Maka 
S.E aa JA Ie.» Ya .&- 

Allah SWT menurutkan ayat, 21 IRIT Ijes6 Y iya Call au 
Frea 5 dam, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda. ” 

Aku (Al Ourthubi) katakan: “Sesungguhnya disebutkan riba secara 

khusus diantara berbagai bentuk kemaksiatan lainnya karena terhadap 

riba, Allah SWT menyatakan perang atasnya. Allah SWT berfirman, 

Ayang Ga TP 13 I,la25 dop “Maka jika kamu tidak 

mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah 

dan Rasul-Nya akan memerangimu.””? Kata perang mengisyaratkan 

pembunuhan. Maka, seakan-akan Allah SWT berfirman, Jika kalian tidak 

menjauhi riba niscaya kalian pasti kalah dan terbunuh.' Allah SWT 

memerintahkan mereka untuk meninggalkan riba, karena riba dipraktikkan 

dalam masyarakat mereka. Wallaahu a'lam. 

Firman Allah SWT, Lux! adalah nashab karena berada pada posisi 
haal (menunjukkan keadaan) dan firman Allah SWT, 144124 adalah na 'atnya. 
Ada yang membaca mudha'afah, yaitu dengan huruf “ain bertasydid. 

Maknanya, riba dalam bentuk menggandakan hutang yang biasa dilakukan 

orang Arab. Biasanya penagih hutang berkata, “Apakah kamu akan melunasi 

hutang atau hutangmu akan dikembangkan (maksudnya, nilai pelunasannya 

ditambah tinggi)?” , sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Bagarah. 

Firman Allah SWT, Ka menunjukkan adanya pengulangan 

penggandaan tahun per tahun, sebagaimana yang biasa mereka praktekkan. 

Ungkapan ini menegaskan betapa buruk dan jeleknya perbuatan mereka. 

Oleh karena itu, penggandaan ini disebutkan secara khusus. 

Firman Allah SWT, AN, “Bertakwalah kamu kepada 

78 Atsar ini disebutkan oleh An-Nahhas dalam Ma 'ani Al Our 'an, 1/474. 

7? Os. Al Bagarah (2): 279. 
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Allah,” dari harta riba, janganlah kamu memakannya. Kemudian Allah SWT 

menakuti mereka, Dia berfirman, «4 aU Sisi a 31,33 ST “Dan 

peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang 

yang kafir.” 

Sejumlah besar ahli tafsir berkata, “Ancaman ini ditujukan kepada orang 

yang menghalalkan riba. Siapa yang menghalalkan riba maka sesungguhnya 

dia menjadi kafir dan dikafirkan.” 

Ada yang mengatakan bahwa makna ayat adalah: Peliharalah dirimu 

dari perbuatan yang menyebabkan iman dicabut dari kalian, maka kalianpun 

pasti masuk ke dalam neraka. Sebab, ada diantara dosa yang membuat iman 

pelakunya pasti dicabut dan dikhawatirkan iman dicabut karenanya, seperti 

durhaka kepada kedua orang tua. 

Ada sebuah riwayat tentang durhaka kepada kedua orang tua ini yang 

mengakibatkan iman pelakunya dicabut, yaitu sebagai berikut: 

Ada seorang laki-laki yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada 

yang mengatakan bahwa namanya adalah “Algamah. Dikatakan kepadanya 

ketika dia dalam sakaratul maut, “Ucapkan Jaa ilaaha illallaah (tidak ada 

tuhan melainkan Allah).” Namun dia tidak dapat mengucapkannya hingga 

datang ibunya dan meridhai serta memaafkannya. 

Dosa lain yang membuat iman pelakunya pasti dicabut dan 

dikhawatirkan iman dicabut karenanya adalah memutuskan hubungan 

kekeluargaan, makan riba dan khianat pada amanah. 

Abu Bakar Al Warrag menyebutkan dari Abu Hanifah, bahwa dia 

berkata, “Sebagian besar dicabutnya iman dari hamba terjadi ketika sakaratul 

maut.” Kemudian Abu Bakar berkata, “Lalu kami memperhatikan dosa-dosa 

yang dapat mengakibatkan iman dicabut. Maka kami tidak menemukan satu 

dosapun yang paling cepat iman dicabut karenanya daripada menzalimi orang 

jain? 

Dalam ayat ini terdapat dalil yang menegaskan bahwa api neraka itu 

Nani Al Ourthubi 



telah diciptakan. Ini menjadi bantahan terhadap kelompok Jl ahmiyah, sebab 

yang tidak ada tidak bisa dikatakan telah disediakan. 

Kemudian Allah SWT berfirman, &f 1,445, “Dan ta'atilah Allah”, 

maksudnya taatilah Allah dalam segala yang wajib, J 5 “dan Rasul” 

dalam segala yang sunnah. 

| Ada juga yang mengatakan bahwa ji Aslels maksudnya, taatlah 

kepada Allah dalam mengharamkan riba, J ala maksudnya, dan Rasul pada 

pengharaman yang beliau sampaikan kepada kalian. HD 3 ma 

maksudnya, agar Allah SWT merahmati kalian. Hal ini sudah dijelaskan 

sebelumnya. 

Firman Allah: 

si 2 2” sii et ». 5. .G KT s1 Is t 

V3 3 wa ls 4529 ay oya Bahan d 3Eylag 

- MEN » & £ Walls 
“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan 

kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan 

untuk orang-orang yang bertakwa.” (Os. Aali “Imraan (3): 133) 

Dalam ayat ini terdapat dua masalah: 

Pertama: Firman Allah SWT, 155 Jang. Nafi” dan Ibnu Amir membaca 

58 LL," yaitu tanpa huruf waw di depan. Seperti ini pula yang termaktub 

dalam mushhaf-mushhaf penduduk Madinah dan Syam. Sementara para ahli 

giraat dari para ahli giraat Sab 'ah lainnya membaca hh ) 43, yakni dengan 

huruf waw di depan. 

— AbuAli berkata, “Kedua bentuk ini populer dan benar. Oleh karena 

70 Giraat tanpa huruf waw ini adalah giraat sab'ah (tujuh cara membaca Al 

Our'an -ed.) yang mutawatir, sebagaimana yang termaktub dalam Al Ignaa' 2/ 

622, dan Tagrib An-Nasyr hlm. 101. 
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itu, siapa yang membaca dengan waw maka berarti dia meng 'athafkan satu 

kalimat kepada satu kalimat dan siapa yang membaca tanpa waw maka itu 

karena jumlah kedua tersamar dengan pertama dan juga tidak membutuhkan 

“athaf dengan waw.” 

Al Musaara 'ah artinya bersegera. wazannya adalah al mufaa'alah. 

Dalam ayat ini ada yang dihilangkan, yaitu: 

Rela Cg SAK rp DJ EU 
“Bersegeralah kepada apa yang dapat menimbulkan ampunan, yaitu 

taat.” 

Anas bin Malik RA dan Makhul berkata tentang tafsir firman Allah 

SWT, ah us Sya 3 5 J3, “Maknanya, kepada takbiratul 

ihram.”73! Ali bin Abi Thalib RA berkata, “Kepada menunaikan segala 

kewajiban.” Utsman bin Affan RA berkata, “Kepada ikhlas.””? Al Kalbi 

berkata, “Kepada taubat dari praktik riba.” Ada juga yang mengatakan, 

kepada tetap tegar dalam peperangan. Ada lagi yang mengatakan lain dari itu 

semua. 

Sebenarnya ayat ini adalah umum, mencakup semuanya dan maknanya 

adalah makna firman Allah SWT, «35Jf 1,116 “Maka berlomba- 
lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan.””? Hal ini sudah dijelaskan 

sebelumnya. 

Kedua: Firman Allah SWT, CNG LAI Lgu 35 353. Susunan 

71 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma 'ani Al Our 'an, 1/476, dan Ibnu 

“Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiiz, 3/320. 

782 Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhiith, 3/57, dari 
Utsman RA. 

788 Os. Al Bagarah (2): 148. 
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sebenarnya adalah “ardhuhaa ka 'ardhi (luasnya $ seperti luas). Mudhaaf 

(ardhi) dihilangkan seperti pada firman Allah SWT, YK 5 KS UC 

320-3 yi “Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu 

(dari dalam kubur) itu melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan 

membangkitkan) satu jiwa saja.”"“ Susunan sebenarnya adalah illaa ka 

khalgi nafsin waahidatin wa ba tsihaa. 

Seorang penyair berkata dalam bait syairnya, 

BL BB AU BS SA aman f 

“Kamu kira suara binatang tungganganku adalah unta " padahal 

tidaklah ia, aneh sekali bila orang selain kamu mengira begitu, bukan 

unta.” 

Yang dimaksudkan penyair: Kamu kira suara binatang tungganganku 

adalah suara unta. Padahal ayat ini adalah firman Allah SWT dalam surah Al 

Hadiid, ye air 5 ui YP 38 kere 25 9 “Dan surga yang luasnya 

seluas langit dan bumi.” 

Para ulama berbeda pendapat seputar ta wil firman Allah SWT ini. 

Ibnu Abbas RA berkata, “Sebagian langit dan bumi disambung kepada sebagian 

langit dan bumi lainnya, sebagaimana beberapa pakaian dihamparkan lalu 

dihubungan sebagiannya dengan sebagian lainnya. Maka seperti itulah luas 

surga, namun tidak ada yang mengetahui panjangnya kecuali Allah SWT.” Ini 

adalah pendapat jumhur ulama. 

Hal itu tidak dapat dipungkiri, sebab ada hadits Abu Dzar RA, dari 

Nabi SAW: 

74 Os. Lugmaan (31): 28. 

785 Os, Al Hadiid (57): 21. 
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e SN AR RAS ? S5 3 0G Can of 206 Yo. 5 - 

SI HN AI AI oa (AI Ayam Le 

8 sia HA 0 eh PI ip 0 
0, 

PN 

“Tidaklah tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi pada kursi kecuali 

seperti beberapa dirham yang dilemparkan di padang pasir dan 
tidaklah 

kursi pada arasy kecuali seperti anting yang dilemparkan di padang 

pasir.” 

Makhluk-makhluk ini lebih besar beberapa kali lipat dari langit dan 

bumi, namun kekuasaan Allah SWT lebih besar dari itu semua. 

Al Kalbi berkata, “Surga itu ada empat: surga “Adn, surga Ma w
a, 

surga Firdaus dan surga Na'im. Luas masing-masing Surga itu s
eluas langit 

dan bumi seandainya langit dan bumi itu dihubungkan satu sama lain.
 

Isma'il As-Suddi berkata, “Seandainya langit dan bumi pecah dan 

menjadi serpihan-serpihan kecil, maka dengan setiap serpihan itu ad
a surga 

yang luasnya seluas langit dan bumi.” ) 

Dalam sebuah hadits shahih disebutkan: 

» SAbAN GI) GP GE So BPA KA Ja ai 

ME an Us ab: JM JB UNI 
- 

3 

ol 

“Sesungguhnya ahli surga yang paling rendah derajatnya adalah 

ahli surga yang berharap dan terus berharap. Hingga, ketika 

harapan-harapannya sudah habis maka Allah SWT berfirman, 

786 Takhrij hadits ini sudah disebutkan ketika dijelaskan firman Allah SWT, 

sei WA Alap 3 “Kursi Allah meliputi langit dan bumi.” (Os. Al 

Bagarah (2J: 255) 
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Semua harapanmu itu pasti kamu dapatkan, ditambah sepuluh 
, ” seumpamanya '. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri RA dan disebutkan 

oleh Muslim juga lainnya.” | 

Ya” la bin Abi Murrah berkata: Aku pernah bertemu dengan At-Tanukhi, 

utusan Heraklius kepada Nabi SAW di Himsh. At-Tanukhi yang sudah tua 

renta itu bercerita, “Aku menemui Rasulullah SAW dengan membawa surat 

dari Helaklius. Lalu, lembaran surat yang kubawa itu diambil oleh seorang 

laki-laki yang berada di sisi kiri beliau.' Akupun bertanya, “Siapa sahabat 

kalian yang akan membaca itu?” Mereka menjawab, “Mu'awiyah'. 

Ternyata isi surat sahabatku itu tertulis sebagai berikut: “Sesungguhnya 

engkau menulis surat kepadaku untuk mengajakku ke surga yang luasnya 

seluas langit dan bumi. Lantas di mana api neraka?” Maka, Rasulullah SAW 

bersabda, 

AB AI Jb onta Daan 

“Maha Suci Allah! Di mana malam apabila datang siang?! ”78 

Dengan argumentasi seperti ini juga A/ Faruug Umar bin Khathab RA 

membantah orang-orang Yahudi ketika mereka berkata kepadanya, “Tidakkah 

kamu pikirkan perkataan kalian, 4259f5 &51 236 3555, di mana 
api neraka? Sungguh kamu telah menyebutkan sesuatu yang mirip dengan 

apa yang terdapat dalam Taurat.” 

Allah SWT menyebutkan ukuran lebar/luas, tidak menyebutkan ukuran 

37 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Iman, 1/173-176. 

788 HR. Ahmad dan Ibnu Jarir. Lihat: Tafsir Ibnu Katsir, 1/404. Riwayat ini juga 
disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jaami' Al Kabiir, 2/2335. dan dalam Al 

Jaami' Ash-Shaghiir, no. 4639. 5 

789 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya, 4/60, dan Al Hafizh 
Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 2/99. 

Surah Aali 'imraan | 
Met un” 



panjang, karena biasanya ukuran panjang lebih besar dari ukuran lebar. 

Sementara apabila ukuran panjang disebut maka tidak bisa menunjukkan 

ukuran lebar. 

Az-Zuhri berkata, “Sesungguhnya Allah SWT hanya menyebutkan 

ukuran lebar/luasnya saja, sedangkan ukuran panjang tidak ada yang tahu 

kecuali Allah SWT. Ini sama seperti firman Allah SWT, 3 Je 

SES) | e Kl 'Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah 

dalamnya dari sutra.” Dia hanya menyebutkan bagian dalam dengan 

perhiasan yang paling bagus, sebab sudah dimaklumi bahwa bagian luar pasti 

lebih bagus dan lebih indah dari bagian dalam.” 

Orang biasa berkata, “Bilaadun “ariidhah wa falaatun: 'ariidhah”, 

maksudnya sangat luas. Seorang penyair berkata dalam bait syairnya, 

ES HA mel ae Tap Lag SKS 

“Seakan-akan bumi Allah yang sangat luas ini " 

bagi orang yang takut dan diburu seperti jaring nelayan.” 

Suatu kaum berkata, “Ungkapan ini biasa dipakai dalam bahasa Arab, 

yaitu termasuk dalam isti 'aarah (kata pinjaman). Sebab, tatkala surga itu 

begitu luas dan lebar maka diungkapkanlah dengan luas langit dan bumi. 

Sebagaimana Anda berkata kepada seseorang, “Orang ini adalah samudera”, 

atau kepada seseorang yang besar, “Orang ini adalah gunung.” Ayat tidak 

bermaksud menetapkan ukuran lebar/luas, akan tetapi bermaksud 

memberitahukan bahwa surga itu Mena en yee aan 

kalian lihat.” 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa surga itu telah diciptakan dan 

telah ada, berdasarkan firman Allah SWT, syat:i3 S4s1 “Disediakan untuk 

79 Os. Ar-Rahmaan (5S): 54. 
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orang-orang yang bertakwa.” Inilah yang termaktub jelas dalam hadits 

tentang Isra' dan lainnya dalam Shahiih Al Bukhari dan Shahiih Muslim 

juga dalam kitab hadits lainnya. 

Sementara kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa surga dan neraka 

belum diciptakan di masa kita sekarang. Apabila langit dan bumi sudah 

dihancurkan maka Allah SWT mulai menciptakan surga dan neraka di waktu 

Yang Dia kehendaki. Sebab, surga dan neraka adalah negeri pembalasan dan 

pemberian pahala juga siksa. Oleh karena itu, keduanya diciptakan setelah 

adanya pembebanan di waktu pembalasan, agar tidak terkumpul negeri 

pembebanan dan negeri pembalasan di dunia, sebagaimana keduanya tidak 

terkumpul di akhirat. 

Ibnu Faurak berkata, “Surga akan ditambah pada hari kiamat.” Ibnu 

“Athiyah berkata,?”! “perkataan ini masih berhubungan dengan Mundzir bin 

Sa'id dan lainnya yang mengatakan bahwa sesungguhnya surga belum 

diciptakan.” Ibnu “Athiyah berkata lagi, “dan perkataan Ibnu Faurak bahwa 

surga akan ditambah adalah isyarat bahwa surga itu ada, akan tetapi dia 

membutuhkan sandaran atau dalil yang membenarkan adanya tambahan.” 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Apa yang dikatakan oleh Ibnu “Athiyah 

itu benar sekali. Apabila tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi dibandingkan 

dengan kursi seperti beberapa dirham yang dilemparkan di padang pasir dan 

kursi dibandingkan arsy seperti anting yang dilemparkan di padang pasir, 

maka keadaan surga sekarang seperti keadaan surga di akhirat nanti yang 

luasnya seluas langit dan bumi, sebab arsy adalah atapnya sesuai dengan 

riwayat yang tertera dalam Shahiih Muslim. Sudah dimaklumi bahwa atap 

meliputi apa yang ada di bawahnya dan bahkan lebih. 

Apabila seluruh makhluk dibandingkan arsy seperti anting maka siapa 

7! Lihat: Tafsir Ibnu “Athiyah, 3/325. 
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yang dapat mengira dan mengetahui panjangnya juga luasnya, kecuali Allah 

SWT, Tuhan Yang menciptakannya, Yang tiada akhir kekuasaan-Nya dan 

tiada batas luas kerajaan-Nya. Maha Suci Dia lagi Maha Tinggi. 

Firman Allah: 

D2, OA 10 — 2, ng8 ,- 3 .- .L 

JP Ip Tni nk, serai sudi 9 Opi 
. 

- 23 -. 1 3 562, 2 €? 

Dee LA pl 

“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu 

lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya 

dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat kebajikan.” (Os. Aali “Imraan (3): 134) 

Dalam ayat ini terdapat empat masalah: 

Pertama: Firman Allah SWT, 5,114 pl.” Ini salah satu sifat 

orang-orang yang bertakwa yang surga telah disiapkan untuk mereka. Secara 

lahir, ayat ini merupakan pujian bagi orang yang melakukan perbuatan yang 

dianjurkan. 

JISSJI artinya lapang dan ,IsaJi3 artinya sempit. Demikian yang 

dikatakan oleh Ibnu Abbas RA,”” Al Kalbi dan Mugatil. Ubaid bin Umair 

dan Dhahhak berkata, “,1“SJl5 ,1-wJf artinya senang dan susah.” Dikatakan 

juga bahwa maksudnya adalah dalam keadaan sehat dan sakit.” 

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud sIradi adalah dalam hidup 

72 Allah SWT memulai dengan menyebutkan infak, sebab ini adalah amal yang 

paling berat bagi nafsu, di samping lebih membuktikan keikhlasan. Selain itu, pada 

waktu itu infak merupakan amal yang paling besar pahalanya karena infak sangat 

dibutuhkan dalam melawan musuh dan membantu kaum muslimin yang 

membutuhkan. Lihat: Al Kasysyaaf, 1/217. 

79 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jaami 'Al Bayan, 4/61, dari Ibnu 

Abbas RA. 



dan maksud Iaali adalah berwasiat kepada ahli waris bahwa dia berinfak 

setelah meninggal dunia. 

Ada lagi yang mengatakan bahwa maksud Tadi adalah dalam pesta 

pernikahan dan pesta-pesta lainnya dan maksud ,i#&Jf adalah dalam acara 

kematian dan duka cita. 

— Ada lagi yang mengatakan bahwa maksud ,TsxJf adalah nafkah yang 

menggembirakan kalian seperti nafkah kepada anak dan kerabat, sedangkan 

maksud ,IxaJi adalah nafkah untuk melawan musuh. 

Dikatakan juga bahwa maksud ,I“xJf adalah apa yang diserahkan 

kepada seseorang dan dihadiahkan kepadanya, sedangkan maksud #Iradi 

adalah apa yang dinafkahkan kepada orang-orang susah dan disedekahkan 

kepada mereka. 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Sebenarnya ayat ini adalah umum. 

Kemudian Allah SWT berfirman, ja53JI EyuodarL—Ji5, masalah kedua: 
Kazhmul ghaizh artinya mengembalikan kemarahan ke dalam. Dikatakan, 

“Kazhama ghaizhahu”, artinya seseorang diam dan tidak menampakkan 

kemarahannya, padahal dia mampu menumpahkannya kepada musuhnya.” 

Kazhamta as sigaa “artinya kamu memenuhi tempat air minum dan 

menutupnya. Al kizhaamah artinya sesuatu untuk menutup aliran air. Bentuk 

lain, al kizhaam lis sair artinya sesuatu untuk menutup tempat air dari kulit. 

Kazhamal ba'iir jirratahu,"” apabila unta mengembalikan jirrahnya 

798 Raghib Al Ashbahani dalam Al Mufradaat fii Ghariib Al Our 'an, 432, berkata, 
“al kazhmu artinya tempat keluar nafsu. Dikatakan, “Akhadza bi kazhmihi ', artinya 
seseorang memegang jalan keluar nafsunya. Al Kazhuum artinya pemenjaraan nafsu 
dan diungkapkan dengan diam. Seperti juga perkataan mereka, “Fulaan laa 
yatanaffas', apabila fulan itu berlebihan dalam diam. Kazhama fulaanun, artinya 
fulan menahan nafsunya, sedangkan kazhamal ghaizh, artinya dia menahan 

amarahnya. 

795 Jirrah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh unta dari perutnya untuk dikunyah, 
kemudian ditelannya. Lihat: Al-Lisaan, 1/595. 
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ke dalam perutnya. Terkadang dikatakan bagi penahanan jirrah sebelum unta 

mengirimnya ke dalam mulut dengan kazhama. Demikian yang diriwayatkan 

oleh Zujaj. Dikatakan, “Kazhamal ba'iiru wan-naagatu”, apabila kedua 

jenis unta itu al ba'iir dan an-naagah belum memamah biak. Contoh lain 

adalah perkataan seorang pengembala dalam sebuah bait syair berikut: 

2. 
290... 8, D0. Ne ana To ae on TE 

Nb 6 3 IN 3 Bm ye aeS Dah Uuid3706 

“Maka unta-unta itu berjalan setelah penahanan mereka akan jirrah 

# dari Dzil Abaariig, ketika mereka diberi makan.” 

Al Hagiil adalah suatu tempat yang juga berarti tumbuhan. Ada yang 

mengatakan bahwa unta melakukan hal seperti itu apabila ia takut dan lelah. 

Maka, merekapun tidak mau memamah biak. A'sya Bahilah pernah berkata 

menceritakan seorang laki-laki penjagal unta, yang mana unta itu takut 

kepadanya, dia berkata, 

3. rc. ... YA Karat a 
“Unta yang sudah berusia delapan tahun dan masuk tahun 

2 "2 & PB gn0 20 Soap Sae OZ 
PP O yaas ya Ain Jl A3 

. Pe . . 

kesembilan itu menjauh darinya ketika unta itu melihatnya " sampai 

jirrah-jirrah menjadi lunak di dalam perutnya.” 

Makna lain dari kazhama adalah seperti rajulun kazhiimun wa 

makzhuumun, artinya apabila laki-laki itu penuh dengan perasaan 

76 Afadhna: Dafa'na. Al Kazhmu: Imsaakun nafsi (menahan nafsu). Tsa'labi 

berkata, “aku pernah bertanya kepada Muhammad bin Abdullah bin Thahir tentang 

bait syair ini. Dia menjawab, “Dzul Abaariig dan Hagiil itu satu tempat. Maka 

maksud penyair itu adalah: dari Dzil Abaariig, ketika mereka telah makan di sana. 

Penyair itu berkata, “Unta-unta itu menahan jirrah karena haus. Manakala makanan 

yang ada di perut mereka telah basah, merekapun berangkat dengan masih menahan 

jirrah. Maksudnya, apabila unta-unta itu digembala, mereka datang ke Dzil Abaariig. 

Silakan lihat: Mu 'jaml Buldaan, karya Al Hamawi, 2/322. Bait syair ini terdapat 

dalam Al-Lisaan, materi kazhama, dan tafsir Ibnu “Athiyah, 3/327. 
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gundah bercampur sedih. Dalan Al Our'an, Allah SWT berfirman, 

ISS 33 oi mes Coasl, “Dan kedua matanya menjadi putih 

karena kesedihan dan dia manah seorang yang menahan amarahnya 

(terhadap anak-anaknya)" Allah SWT juga berfirman, 

Sai Sa3 (3222 A43 Jk “Jadilah mukanya hitam pekat sedang dia 

amat menahan sedih. ”””8 Allah SWT juga berfirman, t esa Ta 6556 SJ 

“Ketika dia berdoa sedang dia dalam keadaan marah (kepada 
2799 kaumnya). 

Al Ghaizh adalah ashlul ghadhab (asalnya marah) dan kebanyakan 

keduanya saling berhubungan, akan tetapi ada perbedaan di antara keduanya. 

Al Ghaizh tidak nampak di anggota tubuh. Berbeda dengan al ghadhab 

yang nampak di anggota tubuh bersama suatu perbuatan, dan ini pasti. Oleh 

karena itu, disandarkan al ghadhab kepada Allah, sebab ini merupakan 

ungkapan dari perbuatan-perbuatan-Nya pada orang-orang yang dimurkai. 

Namun ada sebagian ulama yang menafsirkan al ghaizh dengan al 

ghadhab, akan tetapi ini kurang tepat. Wallaahu a'lam. 

Ketiga: Firman Allah SWT, ps Geli, “Dan memaafkan 

(kesalahan) orang.” Memaafkan kesalahan orang merupakan bentuk 

perbuatan baik yang paling mulia, di saat seseorang dapat memaafkan dan di 

waktu yang sama berhak mengambil haknya. Setiap orang yang pantas 

mendapatkan sangsi namun tidak dijatuhkan terhadapnya maka disebut 

dimaafkan. 

Para ulama berbeda pendapat seputar makna si £. Abu Al 

“Aliyah, Al Kalbi dan Zujaj berkata, yi £ J3 maksudnya adalah 

77 Os. Yuusuf (12): 84. 

738 Os. Az-Zukhruf (43): 17. 

79? Os. Al-Oalam (681: 48. 
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memaafkan kesalahan para budak.” Ibnu “Athiyah berkata," “ini sangat bagus 

sebagai contoh. Mereka adalah para pelayan yang sering melakukan 

kesalahan. Kekuasaan untuk menyangsi mereka sangat besar dan 

melaksanakan hukuman terhadap mereka sangat mudah. Oleh karena itu, 

orang yang menafsirkan ayat ini mencontohkannya dengan ini. 

Diriwayatkan dari Maimunah bin Mahran, bahwa pada suatu hari, 

pelayannya datang dengan membawa sebuah mangkuk berisi sup yang masih 

panas. Ketika itu, dia sedang bersama para tamu. Tiba-tiba, pelayan itu 

tersandung dan sup tersebut tumpah ke tubuh majikannya. 

Maimunah, sang majikanpun hendak memukul pelayan itu, namun 

pelayan itu segera berkata, “Wahai tuanku, amalkanlah firman Allah SWT, 

Ii Apel, “Dan orang-orang yang menahan amarahnya. ” 

Maimunah berkata, “Sungguh aku mengamalkannya.' 

Pelayan itu berkata lagi, “Amalkanlah firman Allah SWT selanjutnya, 

pi us Gets “Dan mema'afkan (kesalahan) orang.” Maimumah 

berkata, “Sungguh aku telah memaafkan kesalahanmu.” 

Pelayan itu kembali berkata, “Allah SWT berfirman, && “X1, 
AKAN “Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. ” 

Maimunah berkata, “Aku sudah berbuat baik terhadapmu. Sebab, mulai 

sekarang kamu merdeka karena Allah.” Diriwayatkan dari Ahnaf bin Gais 

seperti ini juga. 

Zaid bin Aslam berkata, “firman Allah, 3 y 58LJT5 maksudnya 

memaafkan kezaliman dan perlakuan buruk mereka.” Ini umum dan inilah 

makna ayat secara lahir. 

Mugatil bin Hayyan berkata tentang Sya ini, “Kami Banana bahwa 

Rasulullah SAW bersabda ketika turun ayat ini, 

800 J ihat: Tafsir Ibnu “Athiyah, 3/328. 
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: - 0. 50 ox— ar A4 Pa KAN en St 3 2 2 

2 Te . 

“Sesungguhnya mereka dari umatku sedikit, kecuali orang yang 

dipelihara oleh Allah, sedangkan pada umat-umat terdahulu mereka 

banyak.” 

Allah SWT memuji orang-orang yang memaafkan ketika marah. Dia 

berfirman, H9 7445 .. Iynal L ISfp “Dan apabila mereka marah mereka 
memberi maaf,” Dia juga memuji orang-orang yang menahan amarahnya 

dengan firman-Nya, ai ana sei, “Dan mema 'afkan (kesalahan) 

orang.” Lalu Dia memberitahukan bahwa Dia mencintai mereka dengan sebab 

perbuatan baik mereka. 

Ada beberapa hadits tentang keutamaan menahan amarah, memaafkan 

kesalahan orang lain dan menguasai diri ketika marah. Itu semua termasuk 

ibadah yang paling besar pahalanya dan termasuk jihad melawan nafsu. 

Rasulullah SAW bersabda, 

2 : 2 3 . aa . 5 7. or Lima Kit Kehi BUNG SAM IIA LSI, 25 MAAN al 

“Bukanlah orang yang kuat itu dibuktikan dengan gulat, akan tetapi 

orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai diri ketika 

marah. 80 Rasulullah SAW bersabda, 

N, 2 2 a73 9 se an ar mon 2 o- 38 ayo. 0 - 

“Tiada gejolak yang bergejolak dalam diri hamba yang lebih baik 

baginya dan lebih besar pahalanya daripada gejolak amarah karena 

201 OS. Asy-Syuuraa (42): 37. 

802 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam AI Jaami 'Ash-Shaghiir, no. 1571, 

dari riwayat Ahmad dan Al-Baihagi yang menandainya dengan tanda shahih. 
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Allah. 30 

Anas RA meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya, ' Wahai 

Rasulullah, apa yang paling kuat dari segala sesuatu?” Beliau menjawab, 

'Murka Allah.” Laki-laki itu bertanya lagi, “Lantas apa yang dapat 

menyelamatkan dari murka Allah?” Beliau menjawab, Jangan marah. "“ 

Al Urji berkata dalam bait syairnya, 

MAA Ih C jan bab CB Vip IS as S3 

anus BL Pa Uya Ko 

Dan apabila kamu marah maka jadilah kamu orang yang tenang dan 

menahan amarah " niscaya kamu dapat melihat apa yang kamu 

katakan dan kamu dapat mendengar 

Cukup sebagai kemuliaan kesabaran sesaat “ yang karenanya Tuhan 

ridha terhadapmu dan kamu akan dimuliakan 

Urwah bin Zubair berkata tentang sikap memaafkan dalam bait yaimya, 

pa an dub Bening ah aa 

MAL S3 Ne 

“Kaum manapun tidak akan mencapai kemuliaan sekalipun mereka 

mulia “ hingga mereka direndahkan, sekalipun mereka mulia, karena 

suatu kaum 

Dan hingga mereka dicela, lalu kamu melihat warna-warna cerah " 

803 Hadits dengan konteks lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam pembahasan 

tentang Zuhud, bab: Sikap pemaaf, 2/1401. 

:4 Hadits yang semakna dengan ini diriwayatkan oleh Ahmad. Lihat: Tafsir Ibnu 

Katsir, 1/405. 
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bukan maaf karena memang hina, tetapi maaf karena bersikap 

mulia” 

Abu Daud?9 dan Abu Isa At-Tirmidzi meriwayatkan dari Sahl bin 

Mu'adz bin Anas Al Juhni, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

AR BEA AAN 63 Sih Ol dalah Yah Wa (BS Uj 

A3 AI Sa JAS 

“Barang siapa yang menahan amarah padahal dia mampu untuk 

melampiaskan amarahnya maka Allah pasti memanggilnya pada hari 

kiamat nanti di hadapan semua makhluk, lalu Dia memintanya untuk 

memilih bidadari mana yang dia kehendaki.” At-Tirmidzi berkata, “Ini 

adalah hadits hasan gharib. 

Anas RA meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 

SA geni A0 de AA SS Ya AA MAN F3 DS II 
“a De un 2 Ca Pisa Kon MAN Una ai .-.. 8. 

LIA SANG AI yg DA Apa KAN CAS el Al 1 JUS 

“Pada hari kiamat nanti, seorang penyeru akan berseru, “Barangsiapa 

yang pahalanya ditanggung oleh Allah maka hendaklah dia masuk ke 

dalam surga.' Ada yang bertanya, “Siapa orang yang pahalanya 

ditanggung oleh Allah? itu?” Tiba-tiba orang-orang yang memaafkan 

kesalahan orang berdiri, lalu masuk ke dalam surga tanpa hisab.“ 

205 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Adab, bab : Orang yang menahan 

amarah, 4/248, dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Kebaktian, bab: Tentang 

menahan amarah, 4/372. 

206 HR. Hakim dalam A4! Mustadrak secara makna. Lihat: Tafsir Ibnu Katsir, 1/ 

406. 
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Hadits ini disebutkan oleh Al Mawridi. 

Ibnu Al Mubarak berkata, “Aku pernah duduk di dekat Manshur. 

Ketika itu, dia telah memerintahkan untuk membunuh seorang laki-laki. Akupun 

berkata, “Wahai Amirul Mu'minin, Rasulullah SAW bersabda, 

mt. IA AS Ia In PB SA AE AA FP OS) 

H3 La Mi GA) (AAN GAN $ Al dis 

“Pada hari kiamat nanti, seorang penyeru berseru di hadapan Allah 

azza wa jalla, "Siapa yang memiliki kedudukan di sisi Allah maka 

hendaklah dia maju.” Maka tidak ada yang maju kecuali orang yang 

memaafkan kesalahan'.” Seketika itu juga, Manshur memerintahkan untuk 

membebaskan laki-laki tersebut. 

Keempat: Firman Allah SWT, SE AN ek 03» maksudnya 

— memberi pahala kepada mereka atas perbuatan baik mereka. Sarri As- 

Sagthi berkata, “al 'ihsaan adalah berbuat baik ketika memungkinkan. 

Sebab, tidak setiap waktu Anda bisa berbuat baik. es Na peryali 

Perkata, 

maka S3 5 3 3 “adan 5 ' “Natan Ts 13 Isl & 36 

Segeralah berbuat kebaikan apabila kamu sanggup melakukannya t 

sebab tidak setiap waktu kamu sanggup melakukannya : 

AbuAl Abbas Al Jummani berkata dalam bait syairnya, 

ai 3 En Dem Ie DT 

OI Ko 3 Olga kelu IS 3d 

SAY Gak 14 Ma gas aa, 



Tidak setiap saat dan waktu “ para pelaku kebaikan siap 

melakukannya. 

Jika memungkinkan maka segeralah melakukannya “ waspadalah 

terhadap waktu tidak dapat melakukan kebaikan 

Adapun penjelasan tentang orang yang berbuat baik dan perbuatan 

baik telah dipaparkan dalam surah Al Bagarah. Maka tidak perlu lagi untuk 

diulang. 

Firman Allah: 

3 -. , .. ga z1 Lanka “Ken Ss ta. . Ta 

nisan Al 1953 mekah Ipad 3) Chou Ibas ISI Toaslia 
St LAB 3, 381 daa 2 34 

eng Ialah La JS Taaa d3 TPA 333 03 Haul 
-— 37» 

Da 

“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji 

atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu 

memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang 

dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak 

meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.” 

(Os. Aali Imraan (3): 135) 

Dalam ayat ini terdapat tujuh masalah: 

. 3 1, 

Pertama: Firman Allah SWT, ielk 3 Kiai 1 sis 1Sf Lah 

(am Lis. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan suatu kelompok yang 

berbeda dengan kelompok pertama, namun Dia menggabungkan kelompok 

ini dengan kelompok pertama dengan sebab rahmat dan karunia-Nya. 

Kelompok ini adalah orang-orang yang bertaubat. 

Ibnu Abbas RA berkata dalam riwayat Atha', “Ayat ini turun pada 
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Nabhan At-Tammar -bergelar dengan Abu Muabil- yang datang kepadanya 

seorang perempuan cantik untuk membeli kurma. Tiba-tiba Nabhan memeluk 

perempuan itu dan menciumnya. Lalu, dia menyesali perbuatannya tersebut. 

Diapun menemui Nabi SAW - menceritakan kejadian tersebut kepada 

beliau. Maka turunlah ayat ini.” 

Abu Daud Ath-Thayalisi menyebutkan dala Memaaka dari Ali 

bin Abi Thalib RA, dia berkata, “Abu Bakar menceritakan kepadaku, -dan 

Abu Bakar benar-, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

37 .. 8 - Dc ts B3 o- 9 

Sar VW ika 2 333 Ki) Kei B3 Lag ala ata 

Tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa kemudian dia berwudhu 

dan shalat dua rakaat, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah 

kecuali Allah pasti memberi ampun Kepesanya. ' Kemudian beliau membaca 
a1e abp 

ayat ini, abad Iisa TSS maka Asi Inalb JI Kd Il ISI aah 

“Dan (juga) orang-orang yang apabila Ba aa perbuatan keji atau 

menganiaya diri sendiri, mereka ingat Pan Tatu memanen Le 

“Dan barangsiapa yang enpajaksa keenam Yan menganiaya 

dirinya..(al aayah). ”“ Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia 

mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan. Berdasarkan riwayat ini, ayat di 

atas adalah umum. 

Sesungguhnya ayat ini turun dengan sebab khusus, kemudian ayat ini 

mencakup semua orang yang melakukan perbuatan dosa bahkan lebih dari 

itu. 

Ada juga yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah sebagai 

berikut: Ada seorang laki-laki Tsagif yang ikut dalam sebuah peperangan dan 

207 T ihat: Asbaab An-Nuzuul, karya An-Naisaburi, hlm. 91. 

208 Os. An-Nisaa' (4): 110. | 
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mewakilkan seorang laki-laki Anshar untuk menjaga istrinya. Namun laki- 

laki Anshar itu berlaku khianat terhadap istri laki-laki Tsagif. 

Laki-laki Anshar itu masuk secara paksa dan istri laki-laki Tsagifpun 

membela diri. Namun laki-laki Anshar itu sempat mencium tangan istri laki- 

laki Tsagif. Lalu laki-laki Anshar itu menyesali perbuatannya. Dia pergi dan 

berjalan tanpa arah dengan penuh penyesalan serta taubat. 

Beberapa waktu kemudian, laki-laki Tsagif datang dan istrinya pun 

segera memberitahukan perbuatan laki-laki Anshar itu. 

Laki-laki Tsagif ini segera pergi mencari laki-laki Anshar itu. Setelah 

menemukan laki-laki Anshar itu, dia menemui Abu Bakar dan Umar dengan 

harapan menemukan jalan keluar. Namun keduanya malah mencelanya. Lalu 

dia menemui Nabi SAW dan memberitahukan perbuatan laki-laki Anshar itu. 

Maka turunlah ayat ini. 

Namun ayat ini adalah umum yang juga paling benar, berdasarkan hadits 

di atas. 

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa para sahabat pernah 

berkata, “Wahai Rasulullah, dahulu Bani Israil lebih mulia di sisi Allah dari 

kami, karena siksaan orang yang berdosa dari mereka sudah tertulis di pintu 

rumahnya, —dalam riwayat lain: Penebus dosanya sudah tertulis di teras 

rumahnya—, seperti: “Potong hidungmu.” “Potong telingamu!” atau “Lakukan 

ini!” Maka Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai kemudahan, rahmat dan 

pengganti dari apa yang didapatkan Bani Israil.""? Diriwayatkan juga bahwa 

Iblis menangis ketika ayat ini turun."!! 

809 Lihat: Asbaab An-Nuzuul, karya An-Naisaburi, hlm. 91. 

810 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz, 3/328, 
dan Ath-Thabari dalam Jaami' Al Bayaan, 4/62, dengan sedikit perbedaan. 

811 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jaami' Al Bayaan, 4/73, dari 

Tsabit Al Bunani, dan Ibnu “Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiiz, 3/329, namun 

dia tidak menisbatkannya kepada siapapun. Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu 

Katsir, 2/105, dari Anas RA. 
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Kata al faahisyah digunakan pada setiap kemaksiatan. Namun 

kebanyakannya dikhususkan pada perbuatan zina, hingga Jabir bin Abdullah
 

dan As-Suddi menafsirkan ayat (12-53) ini dengan zina. 

Kata 3 pada firman Allah SWT, - Lis Sa hal 3 ada yang 

mengatakan bermakna waw (dan). Maksudnya aa dosa di bawah dosa 

besar. 

Firman Allah SWT, &i 1,55, maknanya adalah takut aan 

siksaan-Nya dan malu kepada-Nya. Menurut Dhahhak, maksudnya adalah
 

mereka ingat akan pemaparan terbesar di hadapan Allah. Ada lagi yang 

mengatakan bahwa maksudnya adalah mereka memikirkan diri mereka bahwa 

Allah SWT akan bertanya kepada mereka tentang perbuatan tersebut. 

Demikian yang dikatakan oleh Al Kalbi dan Mugatil. | 

Diriwayatkan dari Mugatil juga bahwa maksudnya adalah mereka 

mengingat Allah SWT dengan lidah mereka ketika melakukan dosa, 

berdasarkan firman Allah SWT, e-: Sd | Iapiata 5 GB, maksudnya memohon 

ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Setiap doa untuk memohon ampunan 

yang semakna dengan ini atau sama konteksnya disebut istighfar. ) 

Sudah disebutkan di awal surah ini tentang sayyidul istighfaar (bacaan 

istighfar yang paling utama-penerj.), sedangkan waktu istighfar yang pa
ling 

bagus adalah di waktu sahur. 

Istighfar itu sangat besar manfaat dan Mena At-Tirmidzi?? 

meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 

ap da2) TA ia IA AN) LUYe SAN MVA JB La 

812 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Doa-doa, 5/568-569, no. 3577, 

dan dia mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits gharib.. 



“Barangsiapa yang mengucap: “Aku memohon ampunan kepada Allah 

Yang tidak ada tuhan melainkan Dia, Yang Maha Hidup lagi Maha 

Mengatur dan aku bertaubat (kembali) kepada-Nya, ' niscaya diampuni 

baginya sekalipun dia telah lari dari medan perang.” 

Makhul meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Aku tidak 

pernah melihat orang yang paling banyak beristighfar dari Rasulullah SAW.” 

Makhul berkata, “Aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak 

beristighfar dari Abu Hurairah.” Makhul sendiri adalah orang yang banyak 

Para ulama kami berkata, “Istighfar yang dimaksudkan adalah yang 

melepaskan ikatan terus-menerus melakukan dosa dan menetapkan maknanya 

dalam hati. Bukan mengucapkannya di lidah saja. Oleh karena itu, orang yang 

mengucapkan dengan lidahnya astaghfirullaah, sedangkan hatinya terus- 

menerus dalam kemaksiatan maka istighfarnya itu membutuhkan kepada 

istighfar lagi. Dosa kecil sama dengan dosa besar, tetap harus beristighfar 

karenanya.' 

Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, bahwa dia berkata, Istighfar kita 

membutuhkan kepada istighfar lain.” 

Aku (Al Ourthubi) katakan: “Ini dia katakan di masanya, apa lagi di 

masa kita sekarang yang di mana-mana orang sibuk melakukan kezaliman 

bahkan tak pernah berhenti melakukannya, sementara tasbih di tangannya 

dan mengaku bahwa dia beristighfar kepada Allah atas dosa-dosanya. Ini 

termasuk ejekan dan peremehan. Dalam Al Our'an, Allah SWT berfirman, 

atm II sejis A55 Ip “Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah 

sebagai permainan.” Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya.” 

Kedua: Firman Allah SWT, ff Ny S5 Sak) yap maksudnya 

813 9S. Al-Bagarah (21: 231. 
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tidak ada seorangpun yang dapat mengampuni kemaksiatan dan 

menghapuskan siksaannya kecuali Allah. 

Firman Allah SWT, Isra: #35, maksudnya tidak berniat untuk 
melakukan kembali apa yang telah mereka lakukan. Mujahid berkata, 

“Maksudnya, tidak terus melakukannya.” Ma”bad bin Shubaih pernah 

berkata, “Aku shalat di belakang Utsman, sedangkan Ali berada di sampingku. 

Tiba-tiba Utsman menghadap kepada kami dan berkata, “Aku shalat tanpa 

wudhu.” Kemudian dia pergi, lalu Lea dan shalat.”' 
ga . 

Firman Allah SWT, Syelas ah 3 Ika L Je lgnas J3. Maksud al- 

ishraar adalah berniat di hati atas suatu perkara dan tidak akan 

melepaskannya. Contoh, sharrud-danaaniiri, artinya ikatan pada dinar-dinar. 

Hathi ah pernah berkata dalam bait syairnya, menceritakan tentang seekor 

kuda, 

814 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma'ani Al Our'an, 1/479, Ibnu 

“Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiiz, 3/331, dan Ath-Thabari dalam Jaami' Al 

Bayaan dengan konteks: Wa lam yuwaagi 'uu. Ath-Thabari membantah perkataan 

ini, dia berkata, “perkataan yang paling benar menurut kami adalah perkataan orang 

yang mengatakan bahwa arti al-ishraar adalah menetapi dosa secara sengaja atau 

tidak bertaubat dari dosa. Tidak benar perkataan orang yang mengatakan bahwa 

al ishraar “aladz-dzanb adalah muwaaga 'atuhaa (melakukannya terus-menerus), 

sebab Allah SWT memuji orang yang melakukan dosa terus-menerus dengan sebab 

meninggalkan al ishraar 'ala adz-dzanb (perbuatan tidak bertaubat dari dosa). 

Allah SWT berfirman, 

8... 2, 2 gan za 3 Ea .. se9. .. ac La, 

Hu an A1 13 masal Tale yI Ahomas Ialah D5) Tlp 
Pd Me 

Dai an Ll Je Tran (3 AI OA 35 
«"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau 

menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap 

dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada 

Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka 

mengetahui.” 

815 Atsar ini disebutkan oleh Nahhas dalam Ma'ani Al Our 'an, 1/479. 
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ag ? 3. SS Pn 06 : 2g 

DA Ulkamak We NASI BSN SAS Gel 

“Mereka cemberut dengan kuda yang tak bisa diatur lagi tak beralas 

kaki apabila mereka menginginkan “ kuda itu terus berlari, padahal 

sudah bertali kendali.” 

Oatadah berkata, “arti al ishraar adalah tetap di atas kemaksiatan.” 

Seorang penyair berkata, 

a Se 12 - 02 a 1 NA - or 8. 

“Dia terus melakukan di malam hari apa yang disembunyikan oleh 

jalan-jalan kecil " Alangkah celaka setiap orang yang memiliki hati 

selalu menetapi kemaksiatan lagi khianat.” 

Sahal bin Abdullah berkata, “Orang jahil adalah orang mati, orang yang 

lupa adalah orang tidur, orang yang maksiat adalah orang mabuk dan al 

mushirr adalah orang celaka. Al Ishraar artinya at taswiif. At Taswiifadalah 

seseorang berkata, “Aku akan bertaubat besok.' Ini merupakan pengakuan 

nafsu. Bagaimana dia dapat memastikan besok akan bertaubat, sedangkan 

besok belum tentu dia temui!” | 

Orang selain Sahl berkata, “A/ Ishraar adalah seseorang berniat tidak 

bertaubat. Jika dia berniat bertaubat dengan sebenarnya maka dia keluar dari 

perbuatan ishraar.” Perkataan Sahl lebih bagus. Diriwayatkan dari Nabi SAW, 

bahwa beliau bersabda, 

2. 

Je! Ce &y 

816 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jaami 'Al Bayaan, 4/64, dan Ibnu 

“Athiyah dalam Al Muharrir Al-Wajiiz, 3/330. Keduanya dari Gatadah dengan 

konteks yang hampir sama. 
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“Tidak ada taubat bersama perbuatan ishraar.”"' (Maksudnya, selama 

sikap ishraar, yakni menunda taubat seperti kata Sahl, masih ada -penerj.) 

Ketiga: Para ulama kami berkata, “Pendorong untuk bertaubat dan 

tidak meneruskan perbuatan dosa adalah senantiasa merenungkan kitab Allah 

Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun, merenungkan berbagai keni' matan 

surga yang disebutkan oleh Allah SWT dan yang Dia janjikan untuk orang- 

orang yang taat, juga merenungkan azab neraka yang disebutkan Allah SWT 

dan ancaman yang Allah tujukan kepada orang-orang yang maksiat. 

Senantiasa merenungkan itu semua hingga rasa takut dan harapnya 

bertambah kuat, lalu dia memohon kepada Allah SWT dengan penuh 

ketakutan juga pengharapan. 

Ketakutan dan pengharapan adalah buah rasa takut dan harap. Dia 

merasa takut terhadap siksa dan mengharap pahala. Tn SWT Yang 

memberi taufik kepada yang benar. 

Ada juga yang mengatakan bahwa pendorong bertaubat dan tidak 

meneruskan perbuatan dosa adalah peringatan ilahi akan buruknya dosa dan 

bahaya yang Dia sampaikan kepada orang yang Dia kehendaki bahagia, sebab 

dosa sebenarnya adalah racun yang mematikan. 

Aku (Al Ourthubi) katakan: “Ini berarti ada perbedaan pada lafal, 

bukan pada makna. Sebab, sesungguhnya manusia tidak akan berfikir pada 

janji dan ancaman Allah kecuali dengan adanya peringatan-Nya.” 

Apabila hamba merenungkan dirinya dengan taufik Allah SWT, lalu dia 

menemukannya penuh dengan dosa yang telah dia perbuat juga kesalahan 

yang telah dia lakukan, muncul penyesalan atas dosa dan kesalahan itu dan 

meninggalkan seperti itu di hari-hari mendatang karena takut terhadap siksa 

817 Kami tidak menemukan konteks ini dalam kitab-kitab hadits. Hadits ini juga 

disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam tafsirnya, 3/330. 
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Allah SWT, berarti dia benar-benar telah bertaubat. Jika tidak seperti itu 

maka dia termasuk orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan dan 

menetapi sebab-sebab kebinasaan. 

Sahl bin Abdullah berkata, “Tanda orang yang bertaubat adalah dia 

tidak bisa makan dan minum karena memikirkan dosa, seperti tiga sahabat 

Rasulullah SAW yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka." 

Keempat: FirmanAllah SWT, pala 2g. Ada beberapa pendapat 

seputar maksud kalimat ini. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah 

mereka mengingat dosa-dosa mereka, lalu mereka bertaubat dari dosa-dosa 

itu. Menurut An-Nuhas, pendapat ini sangat bagus. 

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah “T yala an 3 

“Sedang mereka mengetahui” bahwa Aku (Allah SWT) akan menyiksa 

orang-orang yang terus melakukan dosa. 

Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata, 7, Pap -2g Sedang mereka 

818 Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi' dan Hilal bin Umaiyah — 

semoga Allah SWT meridhai mereka-. Mereka tidak ikut berperang bersama 

Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Kisah mereka akan dipaparkan dalam surah 

At-Taubah, pada firman Allah SWT, 

280 3g... 43 Ta naa 2, 

Sa Uu Ga Lae LAS II GE Ijab TANI all Jep 
- 5 

Hae O 3 Yon bal I ol iis HAB ae S5 
AI Taj aga 

“Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, 

hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas 

dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah 

mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada- 

Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam 

taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha 

Penyayang.” (Os. At-Taubah (9J: 118) 

En Surah Aali 'imraan '! 
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mengetahui  bahwaapabila mereka bertaubat niscaya Allah menerima taubat 

mereka.”819 

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah sala 2g 

“Sedang mereka mengetahui ' bahwa jika mereka memohon ampun niscaya 

Allah memberi ampun kepada mereka. 

Ada lagi yang mengatakan bahwa maksudnya adalah . - sala ya 

“Sedang mereka mengetahui 'dengan apa yang diharamkan atas Ana 

Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Ishag. 

Ibnu Abbas, Hasan, Mugatil dan Al Kalbi berkata, “ pa 33 3 

“Sedang mereka mengetahui” bahwa terus berbuat dosa itu membahayakan 

dan meninggalkan dosa lebih baik dari terus berbuat dosa.” 

Hasan bin Fadhl berkata, “ Segadag 2g “Sedang mereka 

mengetahui” bahwa mereka memiliki Tuhan yang dapat mengampuni dosa.” 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Pendapat di atas diambil dari hadits 

Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, tentang apa yang beliau Na 

dari Tuhan beliau, beliau bersabda, 

Gas Cal IS, NG Ata 3 d sah LA ita C5 Ie Ca 

. 
. ... 3 ,.. ar TE 

SN Ie Ab se im, Ht El jai (DS pas G3 

AB Las Ja z0 pi Ip AA S3 SA 
7 

Okag 

819 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma'ani Al Our 'an, 1/480, dari 

Abdullah bin Ubaid bin Umair. Syaikh Ali Ash-Shabuni mengomentasi atsar ini, dia 

berkata, “ini adalah perkataan Mujahid yang diceritakan oleh Ibnu Al Jauzi dalam 

tafsirnya, 1/164. Yang paling bagus maknanya adalah mereka mengetahui buruknya 

dosa itu.” 

220 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiiz, 3/331, 

dari Ibnu Ishag dan Ath-Thabari dalam Jaami' Al Bayaan, 4/64. 
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“Seorang hamba berbuat suatu dosa, lalu di berucap, “Ya Allah, 

ampunilah dosaku.' Maka Allah SWT berfirman, "Seorang hamba-Ku 

telah berbuat suatu dosa, lalu dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang 

dapat mengampuni dosa dan juga menyiksa karena dosa, kemudian dia 

kembali dan berbuat dosa lagi, lalu dia berucap, “Wahai Tuhanku, 

ampunilah dosaku. ' —Beliau menyebutkan seperti ini dua kali, dan di 

akhir firman-Nya—: “Lakukanlah apa yang kamu inginkan sebab 

sesungguhnya Aku telah mengampunimu. '” Hadits ini diriwayatkan oleh 

Muslim.?! 

Dalam hadits ini juga terdapat dalil sahnya taubat setelah batal karena 

kembali melakukan dosa, sebab taubat pertama adalah suatu ketaatan yang 

sah namun telah batal, dan ini membutuhkan kepada taubat lain yang baru 

setelah melakukan dosa lagi. 

Kembali melakukan dosa yang mana perbuatan itu lebih buruk dari 

melakukan dosa pertama kali, sebab selain membatalkan taubat pelakunya 

juga menambah dosa baru, namun kembali bertaubat lebih baik dari taubat 

pertama, sebab pelakunya menambah taubat dengan sikap memelas di pintu 

ampunan Tuhan Yang Maha Mulia dan tidak ada yang dapat mengampuni 

dosa selain Dia. 

Sabda Rasulullah SAW di akhir hadits: “Lakukanlah apa yang kamu 

inginkan”, adalah perintah namun bermakna sebagai ungkapan pemuliaan, 

menurut salah satu pendapat. Sama dengan firman Allah SWT, 

Owals Pa La 3 “(Dikatakan kepada mereka), "Masuklah ke 

dalamnya dengan sejahtera lagi aman. "2 

. Sedangkan akhir sabda beliau adalah berita tentang keadaan orang 

yang diajak bicara bahwa dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah SWT 

21 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Taubat, bab: Penerimaan taubat dari 
dosa, sekalipun dosa dan taubat dilakukan beberapa kali, 4/2112. 

822 Os. Al Hijr (151: 46. 
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dan insya Allah dia terpelihara dari dosa yang akan datang. 

Ayat dan hadits ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan mengaku 

berdosa dan memohon ampunan karenanya. Rasulullah SAW juga bersabda, 

ie M DEA ES Eh SA 5) AN o| 
.. 7 

“Sesungguhnya apabila seorang hamba mengaku berdosa kemudian dia 

bertaubat kepada Allah maka Allah pasti menerima taubatnya. ” Hadits 

ini diriwayatkan dalam Shahiih Al Bukhari dan Shahiih Muslim. 

Seorang penyair berkata dalam bait syairnya, 

» 2 - 2. 7 ra rd 

SG Sp ya Cor Las 2 AA ISI Ia TN 

“Seseorang pasti mendapatkan maaf apabila dia Ban # telah 

melakukan dosa dan memperbuatnya.” 

Penyair lain berkata dalam bait syairnya, 

3 01 3 

33, HI dy 5 Fatal 2 2 ami eta - ubi ni 

. 

“ Akuilah dosamu kemudian mintalah pengampunan " sesungguhnya 

tidak mengaku berdosa setelah melakukan dosa adalah dosa juga.” 

Dalam Shahiih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia 

barkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

: : 2 ' Pe I aa ar ar - " aa 

or 0 O o 90 

A3 ak € Oyeining 

'Demi Tuhan Yang jiwaku di tangan-Nya, seandainya kalian tidak 

823 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir surah An-Nuur, dan Muslim 

dalam pembahasan tentang Taubat, bab: tentang Kisah dusta, 4/2135. 
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mengakui dosa kalian niscaya Allah akan memusnahkan kalian dan Dia 

mendatangkan suatu kaum yang melakukan dosa lalu mereka memohon 

ampun, maka Allah mengampuni mereka.
“ 

Hadits ini juga menunjukkan keutamaan nama Allah SWT Yang Maha 

Pengampun dan Maha Menerima taubat (al ghaffaar dan at-tawwaab), 

seperti yang telah kami jelaskan dalam Al Kitaab Al Asnaa fii Syarhi Asmaa' 

Al Husnaa. 

Kelima: Dosa-dosa yang bertaubat darinya dapat diterima, baik itu 

dosa kufur atau dosa-dosa lainnya. 

Taubat orang yang kafir adalah keimanannya dan penyesalannya atas 

kekufuran yang telah dia perbuat, tidak hanya beriman saja. 

Sedangkan selain dosa kufur, bisa dosa yang menyangkut hak Allah 

dan bisa juga dosa yang menyangkut hak orang lain. ) 

Taubat dari dosa yang menyangkut hak Allah cukup dengan 

meninggalkan dosa tersebut. Namun ada di antara dosa itu yang menurut 

— syariat tidak cukuphanya dengan meninggalkannya, akan tetapi harus ditambah 

dengan perkara lain, di antaranya dengan gadha (membayar), seperti dosa 

meninggalkan shalat dan puasa. Taubatnya adalah tidak lagi meninggalkan 

shalat dan menggadha (membayar) shalat yang ditinggalkan. Di antaranya 

lagi dengan kafarat (tebusan), seperti melanggar sumpah, zhihar dan lain-lain." 

. Sedangkan taubat dari dosa yang menyangkut hak manusia maka hak 

tersebut harus disampaikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. J ika 

orang yang berhak itu tidak dapat ditemukan maka orang yang bertaubat 

harus bersedekah untuk orang yang berhak itu. Jika orang yang bertaubat 

tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan syarat ini karena kefakirannya 

84 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Taubat, bab: Terhapusnya dosa dengan 

istighfar dan taubat, 4/2106. 
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maka ampunan Allah sangat bisa diharapkan dan karunia-Nya teramat luas. 

Berapa banyak Dia telah menjamin tanggung jawab dan mengganti keburukan 

dengan kebaikan. Akan ada penjelasan lebih lanjut tentang hal ini. 

Keenam: Tidak mengapa jika seseorang tidak ingat dosanya dan tidak 

mengetahui akan dosa untuk tidak bertaubat dari dosa tersebut. Akan tetapi 

apabila dia ingat dosanya maka dia harus bertaubat darinya. 

Banyak orang yang menafsirkan apa yang disebutkan olah Syaikh kami 

Abu Muhammad Abdul Mu'thi Al Iskandarani, bahwa Imam Al Muhasibi — 

semoga Allah merahmatinya- berpendapat bahwa satu taubat untuk berbagai 

macam kemaksiatan tidak sah dan menyesal untuk keseluruhannya tidak 

cukup. Namun seseorang harus bertaubat dari setiap perbuatan anggota 

tubuhnya dan dari setiap noda di hatinya secara khusus. 

Mereka mengira ini adalah perkataannya, padahal ini bukan 

perkataannya dan maksudnya tidak seperti ini. Justru apabila seorang mukallaf 

mengetahui hukum perbuatan-perbuatannya dan mengetahui kemaksiatan di 

antaranya maka jika dia bertaubat dari sejumlah kemaksiatan yang dia ketahui 

adalah sah. Sebab, jika dia tidak tahu perbuatannya yang telah lalu adalah 

maksiat, tentu tidak mungkin dia bertaubat baik secara kolektif maupun secara 

satu per satu. 

Misalnya, seseorang melakukan satu bentuk riba dan dia tidak tahu 

bahwa itu adalah riba. Ketika dia mendengar firman Allah SWT, 

Ho @ieb IL on Rol oa ab 3 ATT Liat Tail ata 
5 G4 Lo1ngiaa na. Maia AI 53 oo 15 Lala 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 

Wa A! Ourthubi 



maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu,” 

Ancaman ini menggetarkan hatinya, namun dia mengira dia tidak melakukan 

riba. 

Lalu ketika dia mengetahui hakikat riba sekarang, kemudian dia 

merenungkan apa yang telah dia lakukan di hari-hari yang lalu dan dia sadar 

bahwa dia telah melakukan begitu banyak riba di hari-hari itu maka sah 

penyesalannya sekarang secara kolektif dan tidak perlu dia menyebutkan hari- 

hari dia melakukan riba. 

Begitu juga semua dosa dan kesalahan lainnya, seperti ghibah, adu 

domba dan perkara-perkara lainnya yang diharamkan dan sebelum itu 

pelakunya tidak tahu bahwa itu diharamkan. 

Begitu juga jika seseorang menyadari perkataannya yang telah lalu, 

maka sah baginya bertaubat secara kolektif dan menyesal atas kelalaiannya 

terhadap hak Allah SWT. Atau seseorang memaafkan orang yang telah 

menzhaliminya secara kolektif dan merelakan haknya, maka inipun boleh. Ini 

termasuk menghibahkan sesuatu yang tidak diketahui. 

Hal seperti ini bisa saja terjadi pada seseorang yang kikir dan ingin 

sekali mendapatkan haknya, apalagi dengan Tuhan Yang Paling mulia lagi Yang 

Maha memberi karunia berupa ketaatan dan sebab-sebabnya, juga Maha 

memberi maaf terhadap kemaksiatan, baik kacil maupun besar. 

Syaikh kami —semoga Allah SWT merahmatinya- berkata, “Inilah 

maksud Imam Al Muhasibi dan yang ditunjukkan oleh perkataannya. Apa 

yang dikatakan bahwa penyesalan itu tidak sah kecuali atas perbuatan, gerak 

dan diam yang sendiri-sendiri adalah termasuk bentuk pembebanan di luar 

kemampuan yang secara syariat tidak mungkin, sekalipun secara logika 

mungkin. 

Keharusan mengetahui berapa teguk khamar yang telah dia teguk, 

25 Os. Al-Bagarah (2): 278-279. 
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berapa gerakan yang dia gerakkan dalam perbuatan zina dan berapa langkah 

yang telah dia langkahkan kepada yang diharamkan adalah hal yang tidak 

dapat dilakukan oleh seseorang dan tidak mungkin dapat menyebutkan 

taubat darinya secara satu per satu. Akan ada penjelasan lebih lanjut tentang 

hukum-hukum dan syarat-syarat taubat dalam surah An-Nisaa', insya Allah 

SWT. 

Ketujuh: Firman Allah SWT, 1, ha: 3 merupakan argumentasi yang 

sangat jelas dan dalil paling kuat besi apa yang dikatakan oleh Saifus Sunnah 

wa Lisaanul Ummah (pembela Sunnah dan juru bicara umat) Oadhi Abu 

Bakar bin Thayyib, bahwa seseorang akan disiksa dengan sebab kemaksiatan 

yang disembunyikannya dalam sanubari dan dicita-citakannya dalam hati. 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Dalkmal Our'an, Allah SWT berfirman, 

di AAS Ip 3 3 abs Ah 3 43 1 (3 “Dan siapayang bermaksud di 

dalami se lakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami 

rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.”“£ Allah SWT 

berfirman, PI 5156 “Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam 

yang gelap gulita”! Mereka disiksa karena cita-cita mereka sebelum 

melakukan. Akan ada penjelasannya lebih lanjut. 

Dalam riwayat Al Bukhari,?8 Rasulullah SAW bersabda, 

JB OI FE, BEE Kaita ULAI I (I 

“Apabila dua orang muslim bertemu sambil menghunus pedang masing- 

masing maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk 

226 Os. Al Hajj (221: 25. 

227 Os. Al Oalam (68): 20. 

828 HR. Al Bukhari dan Muslim. Lihat: Al-Lu'lu' wa Al Marjaan, 2/445. Hadits 

ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dari riwayat Al Bukhari, Muslim, Abu Daud 

dan An-Nasa'i, dari Abu Bakrah RA. Lihat: Al Jaami ' Al Kabiir, 1/423. 
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dalam neraka.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, pembunuh 

memang pantas masuk dalam neraka, tetapi kenapa orang yang dibunuh juga 

masuk dalam neraka?” Rasulullah SAW menjawab, 

kalo J3 JA Val SH) 

“Sesungguhnya dia juga ingin sekali membunuh lawannya.” 

Beliau menggantungkan ancaman atas keinginan dan tidak 

menggantungkan atas penghunusan pedang. 

Ada lagi riwayat yang lebih jelas lagi dari hadits di atas, yaitu hadits 

yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi'? dari hadits Abu Kabsyah Al Anmar 

yang dianggap shahih olehnya secara marfu': 

Hp 3 MO YAI S5) Ab AR) Ga 

857 265 Ja Fat liga ( wu & Aa Maa an 
3.20. 0 

di daa sek Ula 

330 

aa 

s8 20.0 

Sae pa td 

Pena en 

“Sesungguhnya dunia untuk empat orang. Pertama: Sena 

yang diberi Allah harta dan ilmu. Dia bertakwa kepada Allah pada 

829 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Zuhud, bab: Riwayat tentang 
Perumpamaan dunia seperti perumpamaan empat orang, 4/562-563, no. 2325. 
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harta juga ilmu itu, menyambung hubungan kekeluargaan dengan 

harta juga ilmu dan mengetahui bahwa Allah memiliki hak pada 

harta juga ilmu itu. Ini adalah orang yang memiliki kedudukan 

yang paling utama. Kedua: Seseorang yang hanya diberi Allah 

ilmu dan tidak diberi harta, namun dia jujur dalam niat, dia 

berkata, “Seandainya aku memiliki harta, aku pasti melakukan 

amal seperti amal fulan, ' ini adalah niatnya, maka pahala orang 

ini dan pahala fulan itu adalah sama. Ketiga: Seseorang yang 

hanya diberi harta dan tidak diberi ilmu, lalu dia mempergunakan 

hartanya tanpa ilmu, tidak bertakwa kepada Allah, tidak 

menyambung hubungan kekeluargaan dengannya dan tidak 

mengetahui hak Allah padanya maka orang ini adalah orang yang 

memiliki kedudukan paling hina. Keempat: Seseorang yang tidak 

diberi ilmu dan harta, namun dia berkata, "Seandainya aku 

memiliki harta, aku pasti melakukan amal seperti amal fulan', ini 

adalah niatnya maka dosa orang ini dan dosa fulan itu adalah 

sama.” 

Inilah yang mendasari perkataan Oadhi dan merupakan pendapat 

mayoritas ulama salaf, ulama fikih, ulama hadits dan ahli ilmu kalam. Tidak 

perlu digubris perbedaan dari orang yang mengatakan bahwa apa yang dicita- 

citakan manusia, walaupun sudah diniatkannya tidak akan dimintai 

pertanggungan jawab dan tidak ada dasar baginya pada sabda Rasulullah 

SAW, 

Ns 2. . 2 Ai Ma ar. 9 Aa acara 5. . 

Bom Ata HS Uglas Ob Ale LIS Lelang Oli Kera BCA 
2 2 ON TA 5 aa 

“Barangsiapa yang berkeinginan melakukan suatu kejahatan namun 

fidak dilakukannya maka tidak dicatat sebagai suatu kejahatan atasnya. 

Jika dia melakukannya maka dicatat satu kejahatan. ””?? Sebab, makna 

330 YR. Muslim dalam pembahasan tentang Iman, dengan konteks yang hampir 
sama, 1/118 dan 147, juga diriwayatkan oleh selainnya. 
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“Tidak dilakukannya” adalah tidak bercita-cita untuk melakukannya, 

berdasarkan dalil yang telah kami sebutkan. Sedangkan makna “Jika dia 

melakukannya” adalah jika dia menampakkannya atau bercita-cita untuk 

melakukannya, berdasarkan dalil yang telah kami paparkan. Hanya Allah yang 

memberi taufik kepada kita. 

Firman Allah: 

nak 3 G2 0. yo 22-25 3x ut Ki maba SAN goa SU Pe Oa Tabah ena DI 
5 A0 39 £ .. t 

Da 3 
“Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan 

surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka 

kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang 

yang beramal.” (Os. Aali Imraan (31: 136) 

Dengan karunia dan kemurahan-Nya, Allah SWT telah mempersiapkan 

pengampunan dosa bagi orang yang ikhlas dalam taubatnya dan tidak terus 

melakukan dosa. 

Ayat ini bisa juga dihubungkan dengan kisah perang Uhud. Artinya, 

orang yang lari dari medan perang, kemudian bertaubat dan tidak kembali 

melakukannya lagi maka dia pasti mendapatkan pengampunan dari Allah 

SWT. i : 

Firman Allah: 

212 205 Ih aa bra 3. 72... sa bat 2. ah 

US Has IajoU PNG laa Uta NS ya CS A3 
z - 23 

Didin . 

“Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah: 

karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah 
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bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).” 

(Os. Aali Imraan (3): 137) 

Ini merupakan hiburan dari Allah SWT dan penyemangat bagi orang- 

orang yang beriman. As-Sunan adalah bentuk jamak dari as-sunnah. Artinya 

jalan yang lurus. Contoh, fulaanun 'alas-sunnah, artinya di atas jalan yang 

lurus, tidak condong kepada hawa nafsu sedikitpun. 

Al Hadli?'! berkata dalam bait syairnya, 

- - €£ 58 0 0... 

Wr HA ya Jab ae Aa Lead 

. “Janganlah kamu tidak sabar menelusuri jalan lurus “ sebab orang 

- pertama yang senang dengan jalan lurus adalah orang yang 

menjalaninya.” 

As-Sunnah juga berarti imam yang diikuti. Dikatakan, “Sanna fulaanun 

sunnatan hasanatan wa sayyi 'atan”, artinya apabila fulan itu melakukan 

suatu amal yang diikuti, baik atau buruk. 

Labid berkata dalam bait syairnya, 

Ben “ .£ Na 

kebal kana p3 ISI) 

“Di antara kelompok manusia ada yang memiliki amal yang diikuti 

AU Ht Kan rana aa 

yang telah dilakukan oleh orang-orang tua mereka " dan setiap kaum 

memiliki amal yang diikuti dan memiliki imam ditiru dalam setiap 
ha : ” 

As-Sunnah juga berarti umat, sedangkan as-sunan berarti umat-umat. 

831 Dja adalah Khalid bin Zuhair, sebagaimana yang tertera dalam Haamisy Lisaanil 
“Arab, 3/2124. Bait syair ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam Al Muharrir Al 

Wajiiz, 3/332. 

832 Lihat: Al-Muntakhab fii Adab Al 'Arab, 4/27, dan Syarh Al Mu'allagaat, 1/ 

174. 
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Ini diriwayatkan dari Mufadhdhal dan dia menyebutkan sebuah bait syair, 

4 - NO ae ee . @ o. 1 5 Ba, 2... - PE I G eta I5NG ella Jia Uya DP GAC Ce 

“Tidak pernah manusia menyaksikan sebuah keutamaan seperti 

keutamaan mereka “ dan tidak pernah manusia melihat seperti 

mereka pada umat-umat terdahulu.” 

Az-Zujaj berkata, “Maksud “xx, adalah ahli sunan (ahli sunnah- 

sunnah).” Artinya, mudhaaf (ahli) dihilangkan. Abu Zaid berkata, “Amtsaal 

(contoh-contoh).” Atha' berkata, “Syaraa 'i (syariat-syariat).” 
2-3 

Mujahid berkata, “Makna cyie S3 uya CE 33 “Sesungguhnya 

telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah”, yaitu kebinasaan bagi 

orang-orang yang mendustakan sebelum kalian, seperti “Ad dan Tsamud. 

2ub artinya akhir perkara. Ini adalah tentang perang Uhud. Seakan- 
akan Allah SWT berfirman, “Aku memberi kesempatan kepada mereka dan 

membinasakan mereka secara perlahan hingga tiba masanya, yaitu dengan 

kemenangan Nabi SAW juga orang-orang yang beriman dan kebinasaan 

musuh-musuh mereka yang kafir.” 

Firman Allah: 

pk stem Dan 58, aan. 

arti ha ss PA 
“(Al Our'an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan 

petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.” 

(Os. Aali Imraan (3): 138) 

Ius maksudnya adalah Al Our' an.“ Demikian yang diriwayatkan dari 

833 Aku tidak menemukan siapa pemilik bait syair ini. Bait syair ini disebutkan oleh 
Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhiith, 3/56, tanpa menyebutkan siapa pemiliknya. 

?4 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiiz, 3/333, 
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Hasan dan lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah isyarat kepada 

“jzs323 sama dengan nasehat. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya. 

Firman Allah: 

Dip 3 ol SI AA ig PE 
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 

bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” 

(Os. Aali Imraan (3): 139) 

Allah SWT menyatakan bela sungkawa dan juga menghibur mereka 

atas pembunuhan dan luka-luka yang mereka alami pada perang Uhud, di 

samping juga mendorong mereka untuk memerangi musuh mereka dan 

melarang mereka untuk bersikap lemah dan putus asa. 

Oleh karena itu Allah SWT berfirman, 1,145 5, maksudnya janganlah 
kalian bersikap lemah dan janganlah kalian takut, wahai para sahabat 

Muhammad SAW untuk berjihad melawan musuh kalian karena apa yang 

menimpa kalian. | 323 $$ “Janganlah (pula) kamu bersedih hati” atas 

kemenangan mereka dan atas kekalahan juga musibah yang menimpa kalian. 

ox 33 
o OI 2 ls “Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 

(derajatnya), aan untuk perkara akhir kalian, berupa pertolongan 

dan kemenangan. 

Canada LS ol “Jika kamu orang-orang yang beriman” dengan 

kebenaran janji-Ku. Ada yang mengatakan bahwa u! (in) bermakna idz. 

Ibnu Abbas RA berkata, “Pada perang Uhud, para sahabat Rasulullah 

dari Hasan. Ath-Thabari juga meriwayatkannya dalam Jaami' Al Bayaan, 4/66, 

dari Hasan dan Oatadah. 
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SAW kocar-kacir. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Khalid bin Walid datang 

dengan sebuah pasukan berkuda dari kaum musyrik. Dia ingin menguasai 

gunung hingga posisinya berada di atas para sahabat Rasulullah SAW. Maka 

Nabi SAW berucap, 

SA oli BI Ce AN De YG Ab ala PE AD 

AN oi 

“Ya Allah, jangan sampai dia menguasai atas kami. Ya Allah, tidak ada 

kekuatan kecuali dengan-Mu. Ya Allah, tidak ada yang menyembah-Mu 

di negeri ini selain mereka ini." 

Maka Allah SWT menurunkan ayat-ayat ini. Ketika itu juga, sejumlah 

pemanah kaum muslimin segera berlari menaiki gunung dan menghujani 

pasukan berkuda kaum musyrik dengan anak panah, hingga akhirnya mereka 

kalah. Inilah maksud firman Allah SWT, 574291 «513. Maksudnya, dapat 
mengalahkan musuh-musuh setelah perang Uhud. Tak pernah pasukan kaum 

muslimin diberangkatkan pada masa Rasulullah SAW kecuali mereka pulang 
dengan membawa kemenangan. Begitu juga pasukan kaum muslimin pada 

masa setelah Rasulullah SAW yang di dalamnya ada satu orang sahabat 

Rasulullah SAW. 

Negeri-negeri ini ditaklukkan pada masa sahabat Rasulullah SAW, 

kemudian setelah mereka semua meninggal dunia, tidak ada satupun negeri 

yang ditaklukkan seperti penaklukkan yang pernah diraih oleh para sahabat 

pada masa itu. 

. Palamayat ini terdapat keterangan tentang keutamaan umat ini. Allah 

SWT berfirman kepada umat ini dengan firman yang juga Dia sampaikan 

kepada para nabi-Nya. Dia berfirman kepada Musa AS, JSI SA | 

835 Hadits ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jaami' Al Bayan, 3/103. Lihat: 

Asbaab An-Nuzuul, karya Al Wahidi, hlm. 92, dan tafsir Ibnu “Athiyah, 3/338. 
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“Sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang),””8 dan Dia 
33 

berfirman kepada umat ini, Y oeYi 2 Sa “Padahal kamulah orang-orang 

yang paling tinggi (derajatnya).” Ka ini diambil dari nama Allah SWT A1 

A'laa, artinya Allah SWT Yang Maha Tinggi. Dia berfirman kepada orang- 
' 2 yi Esa 

orang yang beriman, oa 2 

Firman Allah 

A3 ba Aa 2e S2 2,1 Ag 21 2 ae 2 

“4 . 3 2 z —- diah —» Sr VI Tana Aa Ine Iakate Ta OT naa ya Sg 

@ mba 
“Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka 

sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat 

luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami 

pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran): 

dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan 

orang-orang kafir) dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya 

(gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang 

yang zalim.” (Os. Aali Imraan (3): 140) 

Firman Allah SWT, 253 4Xx.xt of. Al Oarh artinya luka. Boleh 
dibaca dengan huruf gaf berharakat dhammah dan juga boleh dibaca dengan 

huruf gaf berharakat fathah.8" Ada dua bahasa untuk kata ini, seperti yang 

336 Os. Thaahaa (20): 68. 

' Nafi”, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir dan Ashim dalam riwayat Hafsh 

mambaca garhun, yakni dengan huruf gaf berharakat fathah, sementara Hamzah, 
Al Kisa 3 dan “Ashim dalam riwayat Abu Bakar membaca gurhun, yakni dengan 

huruf gaf berharakat dhammah, dan mereka semua men-sukun-kan huruf ra'. 
Kedua giraat ini termasuk giraat sab'ah. Lihat: Tafsir Ibnu “Athiyah, 3/339 dan 
An-Nasyr fi Al Oiraa't Al- 'Asyr, 21242. 
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diriwayatkan dari Al Kisa'i dan Akhfasy. Seperti 'agrun dan “ugrun. 

Menurut Al Farra, dengan huruf gaf berharakat fathah maka berarti 

al jurh (luka) dan dengan huruf gaf berharakat dhammah maka berarti alamul 

Jurh (pedihnya luka). 

Makna ayat: Jika pada perang Uhud kalian mendapat luka maka 

sesungguhnya kaum kafir itupun pada perang Badar sa luka yang 

serupa. 

Muhammad bin Samaiga' membaca garahun, yakni dengan huruf gaf 

dan ra berharakat fathah, yaitu bentuk masdar. 

Firman Allah SWT, 21 35 2 “Si W3, ada yang 

mengatakan bahwa ini dalam perang. Terkadang kemenangan diperoleh oleh 

orang-orang yang beriman, karena Allah SWT ingin menolong agama-Nya 

dan terkadang kemenangan diraih oleh orang-orang kafir apabila orang-orang 

yang beriman berlaku maksiat, karena Allah SWT ingin menguji mereka dan 

menghapus dosa-dosa mereka. Kesimpulannya, apabila orang-orang yang 

beriman tidak berlaku maksiat maka sesungguhnya golongan Allah SWT pasti 

menang. 

Ada yang mengatakan bahwa maksud ( ,. ci Oo Led 3 adalah Kami 

pergilirkan di antara manusia kegembiraan, kesusahan, sehat, sakit, kaya dan 
iski 

Ad-Duulah artinya giliran. Seorang penyair? berkata dalam bait 

syairnya, 

Ban En dr 
“Satu hari kita beruntung dan satu hari kita rugi " 

satu hari kita sedih dan satu hari kita bahagia” 

'3 Dia adalah Namir bin Taulab. Bait syair ini tertera dalam Al Kitaab, 1/44, dan 

Al-Kasysyaaf, 1/219. 
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Firman Allah SWT, | LAS ali &I JJ, maksudnya, perputaran 

ini bertujuan agar dapat terlihat jelas orang yang beriman dan orang yang 

munafik, hingga dapat dibedakan satu sama lain. Allah SWT juga berfirman, 

LAS Goal Fans @ mi d5 AT IIS OA AS 1 KA 3 
“Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, 

maka (kekalahan) itu adalah dengan izin (takdir) Allah, dan agar Allah 

mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Dan supaya Allah 

mengetahui siapa orang-orang yang munafik.” 

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah supaya Allah SWT 

mengetahui kesabaran orang-orang yang beriman hingga pantas untuk diberi 

balasan sebagaimana telah Dia ketahui sebelum Dia membebani mereka. 

Makna ini telah dipaparkan dalam penjelasan surah Al Bagarah. 

Firman Allah SWT, 11x 5x 45455. Dalam ayat ini terdapat tiga 

masalah: 

Pertama: Firman Allah SWT, A4 Su 35c455 maksudnya, Dia 

memuliakan kalian dengan gugur sebagai syuhada. Maknanya, supaya suatu 

kaum terbunuh hingga mereka menjadi saksi terhadap manusia dengan amal- 

amal mereka. Ada yang mengatakan bahwa karena makna inilah dinamakan 

syahiid. 

Ada juga yang mengatakan bahwa dinamakan syahiid karena disaksikan 

mendapatkan surga. Ada lagi yang mengatakan bahwa dinamakan syahiid 

karena ruh-ruh mereka hadir di alam akhirat, karena mereka hidup di sisi 

Tuhan mereka, sementara ruh-ruh selain mereka belum sampai ke surga. Dengan 

demikian, syahiid artinya syaahid lil jannah (orang yang menyaksikan surga). 

Inilah yang benar menurut keterangan yang akan datang. 

Keutamaan gugur sebagai syuhada sangat besar. Cukup bagi Anda 

sebagai dalilnya Allah SWT berfirman, 

339 Os. Aali “Imraan (3J: 166-167. 
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4 Egg. 

G Loka: Salad (aga apel Soe33 II Cr SATA Ai 

03 9 - IS Kasi Las ale ih, nah ojbas Hi Jaga 
33 ya TU, Ta FU sa Sah lean G Sc Sp w0a ta 

Asasi 

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu 'min, diri dan 

harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka 

berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu 

telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al 

Our 'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada 

Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan 

itu, dan itulah kemenangan yang besar.” Allah SWT juga berfirman, 

— 5 Ol Si 3 Kai Ie Ja SI ya pat ali et 
sis ha ba Fat (bot SIGLI Ji gol, Ag 
Hi gb SNN ye Misa Kiig K3 KO 

Oei il 3 ois 

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu 

perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? 

Waitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan 

Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika 

kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu 

dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya 

sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di 

dalam surga “Adn. Itulah keberuntungan yang besar.” 

840 Os.At-Taubah /9J: 111. 

881 Os. Ash-Shaff (61): 10-12. 
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Dalam Shahiih Al Busti, diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia 

berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

SA Sya SA Ag SV JEANS ALAN Aang 

Tidak ada yang dirasakan oleh orang yang gugur sebagai syuhada 

dari kematian kecuali seperti salah seorang dari kalian merasakan 

luka. 

An-Nasa'i meriwayatkan??, dari Rasyid bin Sa'ad, dari seorang laki- 

laki dari sahabat Rasulullah SAW, bahwa seorang laki-laki pernah bertanya, 

“Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang yang beriman mendapat fitnah (ujian) 

di dalam kubur mereka kecuali orang yang gugur sebagai syuhada?” Rasulullah 

SAW menjawab, 

! £ Lee Dee Dana 3 

ad Some ala gi 
“Cukup dengan kilatan pedang di atas kepala mereka sebagai fitnah- 

F.-. 
AI hm 

£ 

(bagi mereka-penerj.).” 

Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan kaum muslimin yang terbunuh 

dalam perang Uhud. Di antara mereka adalah Hamzah, Yaman, Nadhr'“ bin 

Anas dan Mushr'ab bin Umair. 

Arnr bin Ali menceritakan kepadaku, bahwa Mu'adz bin Hisyam 

berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari Oatadah, dia berkata, “Kami 

tidak mengetahui satupun dari negeri Arab yang paling banyak orang 

gugur sebagai syuhada dari kaum itu yang lebih mulia pada hari kiamat 

82 HR. Ibnu Hibban dalam Shahiihnya dengan konteks: “Tidak ada yang dirasakan 
oleh orang yang gugur sebagai syuhada karena dibunuh kecuali seperti dia 

merasakan sakit karena luka.” Lihat: Kanz Al “Ummaal, 4/403. 

343 HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang Jenazah, bab: Orang yang gugur 

sebagai syuhada, 4/99. 

544 HR. Al Bukhari dalam Peperangan, 3/26. 
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dari kaum Anshar.” 

Oatadah berkata lagi: Dan Anas bin Malik menceritakan kepada kami, 

bahwa jumlah orang yang terbunuh pada perang Uhud adalah tujuh puluh 

orang, pada perang Bi'r Ma'unah adalah tujuh puluh orang dan pada perang 

Yamamah adalah tujuh puluh orang.” 

Oatadah berkata lagi, “Perang Bi'r Ma'unah?" terjadi pada masa 

Rasulullah SAW dan perang Yamamah terjadi pada masa Abu Bakar — 

Melawan— Musailamah Al Kadzdzaab (Si Pembohong).” 

Anas RA berkata, “Ali bin Abu Thalib pernah dibawa ke hadapan 

Rasulullah SAW dengan lebih dari enam puluh luka karena tusukan, pukulan 

dan anak panah. Lalu beliau mangusap luka-luka itu dan seketika itu juga 

semuanya menjadi baik dengan izin Allah, seakan-akan tidak pernah ada luka.” 

Kedua: Firman Allah SWT, 51x75 4Xu Ist adalah dalil bahwa 
kehendak bukan perintah, sebagaimana yang dikatakan oleh ahli Sunnah. 

Sebab, Allah SWT melarang orang-orang kafir membunuh orang-orang yang 

beriman seperti Hamzah dan para sahabatnya, namun Dia menghendaki 

terbunuhnya mereka. Dia juga melarang Adam AS memakan buah dari pohon 

terlarang, namun Dia menghendaki Adam memakannya, maka Adampun 

memakannya. Sebaliknya, Dia memerintahkan Iblis untuk sujud, namun Dia 

tidak menghendaki hal itu maka Iblispun tidak mau sujud. 

Hal ini telah diisyaratkan pula dengan firman Allah SWT, 
gn an oto 390. - - 

et BUM NI 9, S3 “Tetapi Allah tidak menyukai 
keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka.” 

Sekalipun Allah SWT telah memerintahkan mereka semua untuk berjihad, 

845 Lihat: Hadits tentang Bi'r Ma'unah dalam Tahdziib Siirah Ibni Hisyaam, hlm. 
200. 

346 9S. At-Taubah (9): 46. 
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akan tetapi Allah juga telah menciptakan rasa maias dan sebab-sebab yang 

menghalangi keinginan. Akhirnya merekapun hanya duduk. 

Ketiga: Diriwayatkan dari 'Ali-bin Abi Thalib RA, dia berkata, “Jibril 

datang kepada Nabi SAW pada perang Badar, lalu dia berkata kepada 

beliau, “Suruh para sahabat engkau dalam pasukan untuk memilih. Jika 

mereka mau, mereka dapat memilih pembunuhan (dapat membunuh 

musuh-musuh-penerj.) dan jika mereka mau, mereka dapat memilih 

tebusan, yaitu jumlah korban yang tewas dari mereka (maksudnya, orang- 

orang kafir-penerj.) pada tahun yang akan datang sama dengan jumlah 

korban yang tewas dari mereka (maksudnya, para sahabat beliau tahun ini- 

penerj.).' Maka para sahabat memilih tebusan dan di antara kamipun ada 

yang terbunuh.” Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi?” dan menurutnya 

hadits ini adalah hasan. 

Maka Allah SWT menepati janji-Nya dengan gugurnya para kekasih- 

Nya sebagai syuhada setelah Dia memberikan pilihan kepada mereka. Mereka 

memilih terbunuh. 

Firman Allah SWT, jaka C& Y “53 “Dan Allah tidak menyukai 
orang-orang yang zalim ”, maksudnya adalah orang-orang musyrikin. Artinya, 

sekalipun orang-orang kafir dapat mengalahkan orang-orang yang beriman 

namun Dia tidak menyukai mereka, dan sekalipun Dia menimpakan kepedihan 

pada orang-orang yang beriman namun Dia mencintai orang-orang yang 

beriman tersebut. 

Firman Allah: 

347 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Peperangan, bab: Riwayat tentang 
terbunuhnya para sahabat dalam pasukan dan tebusan, 4/135. 
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“Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari 

dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir.” 

(Os. Aali Imraan (3): 141) 

Ada tiga pendapat untuk makna ya5.3: 

1.  yumahhisha artinyamenguji. 

2.  yuthahhira (membersihkan), maksudnya membersihkan dosa-dosa 

mereka. Berdasarkan hal ini ada mudhaf-nya dihilangkan. Susunan 

asalnya: wa liyumahhishallaahu dzunuubal ladziina aamanuu. 

Demikian yang dikatakan oleh Al Farra. 

3. yumahhisha artinya membebaskan. Makna ini sangat asing. 

Khalil berkata, “Dikatakan, mahishal hablu yamhashu mahshan, 

artinya apabila serat-serat tali telah terputus. Contoh lain, allaahumma 

mahhish "anna dzumuubanaa (ya Allah, putuskan dari kami dosa-dosa kami). 

Maksudnya, selamatkan kami dari siksa akibat dosa-dosa tersebut. 

Abu Ishag Zujaj berkata, “Aku membaca di hadapan Muhammad bin 

Yazid dari Khalil: At-tamhiish artinya at-takhliish.8 Dikatakan, mahhasha 

yumahhishu mahshan, artinya apabila seseorang membebaskan.” 

Berdasarkan makna ini maka makna ayat adalah agar Allah menguji orang- 

orang yang beriman hingga Dia dapat memberi pahala kepada mereka dan 

membebaskan mereka dari dosa-dosa mereka. Firman Allah SWT, 

Sa asi Gsw35 maksudnya, membinasakan mereka semuanya. 

348 Al Ashfihani berkata dalam Ghariib Al Our 'an, hlm. 464, “Arti Al mahshu 

berasal dari membebaskan sesuatu dari aib yang ada padanya, seperti makna al 
fahshu, akan tetapi al fahshu dikatakan pada makna menampakkan sesuatu di 
antara apa yang menyamarkannya dan sesuatu ini terpisah dari apa yang 

menyamarkannya tersebut. Sedangkan al mahshu dikatakan pada makna 

menampakkan sesuatu dari apa yang berhubungan dengannya. 
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Dari Ia 
“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal 

belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, 

dan belum nyata orang-orang yang sabar.” (Os. Aali Imraan (31: 

142) 

51 bermakna bal (bahkan). Ada juga yang mengatakan bahwa huruf 

mim pada -$ adalah tambahan. Jadi sebenarnya adalah Kos, dan 

maknanya adalah apakah kalian mengira wahai orang yang kalah dalam perang 

Uhud, bahwa kalian akan masuk surga sebagaimana orang-orang yang 

terbunuh dan orang-orang yang sabar terhadap pedihnya luka juga 

pembunuhan, tanpa kalian menjalani jalan mereka dan sabar seperti kesabaran 

mereka? Tidak, hingga Ku Tapin Seal PI Ma) “Nyata bagi Allah 

orang-orang yang berjihad di antaramu ”, nyata lagi dapat disaksikan hingga 

pantas mendapatkan balasan. | 

Makna i7hg2 Grill “DI las UI, adalah: Dan kalian tidak berjihad 
maka Allah mengetahui yang demikian itu dari kalian. Artinya, (4J bermakna 

lam (tidak). 

Sibawaihi membedakan antara lam dan lammaa. Dia mengatakan 

bahwa Jam yaf'al berarti nafaa fa'ala (menafikan perbuatan yang telah 

diperbuat), sedangkan Jammaa yaf 'al berarti nafaa gad fa 'ala (menafikan 

perbuatan yang sungguh telah diperbuat). 

349 Perkataan Sibawaihi ini dijelaskan boleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith, 

3/66, dia berkata, “Firman Allah SWT, 481 .las UJ3 adalah jumlah haaliyah (kalimat 

yang menunjukkan keadaan-penerj.). (4 menafikan sesuatu yang dikuatkan dengan 

gad (sungguh). Apabila Anda berkata, “Oad gaama zaidun' (sungguh telah berdiri 

Zaid), maka dalam ungkapan ini terdapat kekuatan dan ketetapan yang tidak terdapat 
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Firman Allah SWT, Gerua 33, dinashabkan dengan sebab ada an 

yang disembunyikan. Ini diriwayatkan dari Khalil. Sementara Hasan bin Yahya 

bin Ya' mar membaca wa ya 'Jamish shaabiriin, dijazamkan, yakni dengan. 

huruf mim berharakat kasrah, sesuai dengan sebelumnya.” 

Ada juga yang membaca dengan rafa', yakni dengan huruf mim 

berharakat dhammah, karena kalimat terpisah.??' Artinya, wa huwa ya 'lamu. 

Oiraat ini diriwayatkan oleh Abdul Warits dari Abu Amr. 

Az-Zujaj berkata, “Huruf waw pada « Oo 2 paradi ! A3 bermakna hattaa. 

Maka maksud ayat, 2-2 aa & Sa Near sai An dai tj, “Padahal 

belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian hingga Dia 

mengetahui kesabaran mereka.” seperti yang telah dipaparkan di atas. 

Firman Allah: 

... 

ah asah A3 2525 Ol JB oo HI G3 AS Jah 

Dus 

dalam perkataan Anda, “Oaama zaidun (telah berdiri Zaid).” Apabila Anda ingin 
menafikan ungkapan yang dikuatkan dengan gad tersebut maka Anda berkata, 
“Lammaa yagum zaidun.' Apabila Anda berkata, “Oaama zaidun', maka nafinya 
adalah lam yagum zaidun. Demikian yang dikatakan oleh Sibawaihi dan lainnya. 

Dinukil dari Az-Zamakhsyari, bahwa makna firman Allah SWT, (J3 adalah lam, 
akan tetapi di dalamnya terdapat makna perkiraan. Maka hal ini menunjukkan 
penafian jihad di masa yang telah lalu dan perkiraan adanya jihad di masa yang 

akan datang. Contoh, wa 'adanii an yaf'al kadzaa wa lammaa yaf'al. Artinya, dia 
tidak melakukan, padahal aku memperkirakan dia melakukannya.” 

550 Oiraat ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz, 
3/344. . 

851 Oiraat ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz, 
3/344. 
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“Sesungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu 

menghadapinya, (sekarang) sungguh kamu telah melihatnya dan 

kamu menyaksikannya.” (Os. Aali Imraan (3): 143) 

Firman Allah SWT, L3JT 5345 2 3J5, maksudnya sesungguhnya 

kalian mengharapkan gugur sebagai syahid sebelum kalian menghadapinya. 

A'masy membaca min gabli an tulaaguuhu, maksudnya sebelum terbunuh. 

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya, sebelum menemui 

sebab-sebab kematian. Sebab, banyak dari orang-orang yang tidak hadir 

dalam perang Badar mengharapkan suatu hari terjadi lagi peperangan. Ketika 

terjadi perang Uhud, mereka justru mundur. 

Di antara korban perang ini, ada yang dicambuk sampai tewas. Di 

antaranya adalah Anas bin Nadhr, paman Anas bin Malik. Ketika pertahanan 

kaum muslimin terbuka, Anas bin Nadhr berkata, “Ya Allah, sesungguhnya 

aku menyatakan kepada-Mu bahwa diriku bersih dari tujuan yang dengannya 

mereka datang.” Lalu dia terjun ke kancah pertempuran sambil berkata, “Wah, 

ini bau surga! Sesungguhnya aku dapat menciumnya.” Dia terus menerjang 

hingga akhirnya gugur sebagai syahid. 

Anas berkata, “Kami tidak dapat mengenalinya kecuali dengan sebab 

melihat ujung jarinya. Kami menemukan di tubuhnya lebih dari delapan 

puluh luka. Padanya dan orang-orang sepertinya turun firman Allah SWT, 

ale Wisape Ui 35 Je, “Ada orang-orang yang menepati apa yang 

telah mereka janjikan kepada Allah 2 

Ayat di atas (Os. Aali “Imraan (3): 143) adalah celaan bagi orang- 

orang yang mundur, apalagi di antara mereka ada yang memberikan dorongan 

kepada Nabi SAW untuk berangkat dari kota Madinah. Akan ada 

penjelasannya lebih lanjut. 

852 Os. Al Ahzaab (33): 23. 
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Makna mengharap mati dari kaum muslimin adalah mengharap gugur 

sebagai syahid yang berdasarkan atas sikap tegar dan sabar melawan musuh, 

bukan memasrahkan diri untuk dibunuh oleh orang-orang kafir, sebab ini adalah 

suatu kemaksiatan dan kekufuran. Tidak boleh sama sekali menginginkan 

kemaksiatan. 

Dengan makna irtlah diartikan permintaan kaum muslimin kepada Allah 

SWT agar Dia memberikan kepada mereka mati syahid. Artinya, mereka 

meminta kesabaran untuk terus berjihad, sekalipun hal itu membawa kepada 

kematian. 

Firman Allah SWT, 53545 #15. Akhfasy berkata, “Ini adalah 
pengulangan yang bermakna penegasan, karena sebelumnya telah ada firman- 

Nya, 3 naa 435. Ini sama seperti firman Allah SWT, ES Palas pe Y5 

“Dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. s3 

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah kalian melihat, 

tidak satu penyakitpun pada mata kalian. sebagaimana dikatakan, “Sungguh 

kamu melihat ini dan itu, tidak satu penyakitpun pada kedua matamu.” Artinya, 

sungguh kamu melihat dengan penglihatan yang sebenarnya. 

Ini sama dengan makna penegasan. Ada lagi sebagian ulama yang 

berkata, “ggs ah “Dan kamu menyaksikannya ', maksudnya kepada 

Muhammad SAW.”?:4 

Dalam ayat ini terdapat kalimat yang disembunyikan. Lengkapnya 

sebagai berikut: A51 J3 55765 431, 35431, Mil artinya, sungguh kalian 
telah melihatnya dan kalian menyaksikannya, lalu kenapa kalian mundur? 

853 Os. Al An'aam (6): 38. 

38 Ibnu “Athiyah berkata, “Ini adalah pendapat yang lemah, kecuali dimaksudkan 
kepada menyaksikan apakah Muhammad tewas atau tidak?” Sementara Ath-Thabari 
dan jumhur ulama berpendapat bahwa dhamir ha (kata ganti orang ketiga tunggal) 
pada » bath 5 423 maksudnya adalah kematian. Maksudnya, sungguh kalian telah 
melihat kematian dengan mata kepala kalian sendiri, ketika teman-teman kalian 
tewas terbunuh. 
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Firman Allah: 
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“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah 

berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat 

atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa 

yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan 

mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi 

balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” 

(Os. Aali Imraan (3): 144) 

Dalam ayat ini terdapat lima masalah: 

Pertama: Diriwayatkan bahwa ayat ini turun karena mundurnya 

kaum muslimin pada perang Uhud, ketika syaitan berteriak, “Sungguh 

Muhammad telah terbunuh.” 

“Athiyah Al “Aufi berkata, “Sebagian orang berkata, “Sungguh 

Muhammad telah terbunuh, maka menyerahlah kalian kepada mereka, 

karena mereka adalah saudara-saudara kalian.” Sementara sebagian lainnya 

berkata, “Jika Muhammad telah terbunuh, tidakkah kalian meneruskan apa 

yang telah dilakukan oleh Nabi kalian hingga kalian dapat bertemu dengan 

beliau.” 

Maka ketika inilah?” Allah SWT menurunkan firman-Nya, 

855 Lihat: Asbaab An-Nuzuul, karya An-Naisaburi, hlm. 92, dan tafsir Ibnu Katsir, 

2/108. 
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Kasal Ja Alat JA 5 SU gi IT A3 aa AE SU NA, 

IL Hal Li sp EKA bae Je Ab 033 

13 3 ep BT 33 aa IP CS AI oa Yj Opi ol yuk 

bg An J3 B3 DUR tejo ap ENG 
Dena EL NS AAN ep loka Cp AT Jain 3 AA UI R3 

Pe Bah 33 Oa WE OT H3 PG 

SI AP ya AT ON AT 435 Dn HL il Je Ul, 

@ et, 

“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu 

— 

Y 

sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh 

kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke 

belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah 

sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang 

bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan 

izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. 

Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan 

kepadanya pahala dunia itu, dan barangsiapa menghendaki pahala 

akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat. Dan Kami akan 

memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa 

banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari 

pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena 

bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak 

(pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang 

sabar. Tidak ada do 'a mereka selain ucapan: “Ya Tuhan kami, ampunilah 

dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam 

urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami 
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terhadap kaum yang kafir”. Karena itu Allah memberikan kepada mereka 
2856 pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. 

K adalah naafiyah, sedangkan jumlah kalimat setelahnya adalah 

mubtada' dan khabar. Fungsi L batal. Ibnu Abbas RA membaca gad khalat 

min gablihi rusulun,? yakni tanpa huruf alif dan lam. 

Dalam ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa para rasul tidak 

selamanya berada pada kaumnya dan wajib memegang teguh apa yang dibawa 

oleh para rasul, sekalipun para rasul itu wafat karena meninggal dunia atau 

terbunuh. 

Dalam ayat ini Allah SWT memuliakan Nabi dan kekasih-Nya dengan 

menyebut dua namanya yang diambil dari nama-Nya, yaitu Muhammad dan 

Ahmad. Orang Arab berkata, “Rajulun mahmuud wa muhammad”, artinya 

apabila seseorang memiliki sifat-sifat yang terpuji. Seorang penyair berkata 

dalam bait syairnya, 

2s N ml CAN Im adi jas 

“Kepada orang yang beruntung, pemimpin, pemurah lagi terpuji.” 

Tentang hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Faatihah. Abbas bin 

Miradas berkata dalam bait syairnya, 

Wahai penutup para nabi sesungguhnya engkau adalah orang yang 

diutus dengan kebaikan " 

Setiap petunjuk kepada jalan yang lurus adalah petunjuk engkau 

856 Os. Aali “Imraan (3): 144-148. 

857 Giraat Ibnu Abbas RA ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam tafsirnya, 3/ 

347. Oiraat ini bukan giraat yang mutawatir. 

858 Awalnya sebagai berikut: 

Ilaika abiitul la'na kaana kalaaluhaa 

(kepadamu aku lontarkan laknat, yang mana laknat itu tidak mempan " ) 

Bait syair ini telah dipaparkan sebelumnya. 
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Sesungguhnya Tuhan telah membangun kecintaan kepada engkau" 

pada makhluk-Nya dan dengan Muhammad Dia menamakan 

engkau 

Ayat ini merupakan penyempurnaan celaan bagi orang-orang 

yang mundur. Artinya, tidak sepantasnya mereka mundur sekalipun 

Muhammad telah terbunuh. Kenabian tidak dapat dihalangi oleh 

kematian dan agama tidak akan hilang dengan wafatnya para nabi. 

Wallaahu a'lam. 

Kedua: Ayat ini adalah dalil yang paling jelas menunjukkan keberanian 

dan keperkasaan Abu Bakar Ash-Shiddig. Sesungguhnya bukti keberanian 

dan keperkasaan itu adalah keteguhan hati ketika musibah datang. Sedangkan 

tidak ada musibah yang lebih besar dari wafatnya Nabi SAW, sebagaimana 

yang telah dijelaskan dalam surah Al Bagarah. Ketika inilah keberanian dan 

keperkasaan Ash-Shiddig nampak terlihat. 

Ketika itu, orang-orang berkata, “Rasulullah SAW tidak mati.” Di antara 

orang yang mengatakan seperti ini adalah Umar, sementara Utsman hanya 

terdiam dan Ali tidak nampak kelihatan. 

Kekacauan ini dihentikan oleh Ash-Shiddig dengan membacakan ayat 

di atas, setibanya dari rumahnya di Sunh.??? Lengkapnya silakan lihat dalam 

riwayat Al Bukhari. 

"89 Sunh adalah nama sebuah tempat di tepi kota Madinah. Di sana terdapat rumah 
Abu Bakar RA ketika dia menikahi Mulaikah. Namun ada yang mengatakan, ketika 
menikahi Habibah binti Kharijah. Rumah Abu Bakar itu termasuk wilayah Bani 
Harits dari kabilah Khazraj, di dataran tinggi Madinah. Jarak antara rumah Abu 
Bakar dan rumah Rasulullah SAW adalah satu mil. Lihat: Mu'jam Al Buldaan, 
karya Al Hamawi, 3/301. 

'0 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Keutamaan para sahabat Nabi SAW, 
2/290-291. 
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Dalam Sunan Ibnu Majah, disebutkan dari “Aisyah RA, dia berkata, 

“Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar sedang berada di rumah isterinya 

di dataran tinggi. Orang-orang berkata, “Nabi SAW tidak mati. Ini hanya 

salah satu keadaan beliau ketika menerima wahyu.” 

Tak lama kemudian Abu Bakar RA datang, lalu dia membuka wajah 

Nabi SAW dan mencium di antara kedua mata beliau. Dia berkata, “Engkau 

paling mulai di sisi Allah hingga tidak perlu Dia mematikan engkau dua kali. 

Sungguh, demi Allah, Rasulullah SAW telah wafat.” Sementara Umar RA yang 

berada di samping masjid berkata, “Demi Allah, Rasulullah SAW tidak wafat 

sampai beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki orang-orang yang 

munafik.” 

Lalu Abu Bakar berdiri dan naik ke atas mimbar, dia berkata, 

“Barangsiapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah Maha Hidup, 

tidak akan mati. Barangsiapa yang menyembah Muhammad maka 

sesungguhnya beliau telah mati. Allah SWT berfirman, 

EN ob ra St 213 ,E Nana Hai -» z 04. an Se 

ES IP FR IBI LL Obi JAS A3 ya LAS Ugan NA 
. CG » “3 » . 2 Co 0, AP: rt », “ Ae 2 “ “ 

Oni AI Ceng Eri DN hh oi seni2 Je Oli ya 

"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu 

sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh 

kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke 

belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah 

sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang 

bersyukur.” 

Umar berkata, “Sungguh seakan-akan aku tidak pernah membacanya 

kecuali hari itu.””! Dia mencabut perkataan yang dia katakan, seperti yang 

s1 HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Jenazah, bab: tentang wafat dan 
penguburan Nabi SAW, 1/520, no. 1627. 
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disebutkan dalam riwayat Al Wa 'ili Abu Nashr Ubaidullah dalam kitabnya 

yang berjudul 4! Inaabah: 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, bahwa dia mendengar Umar 

bin Khathab berkata ketika Abu Bakar dibai'at di masjid Rasulullah SAW. 

Dia naik ke atas mimbar Rasulullah SAW, lalu berbicara sebelum Abu Bakar. 

Dia berkata, “Sesungguhnya kemaren aku telah mengatakan kepada kalian 

suatu perkataan. Sesungguhnya perkataan itu tidak seharusnya aku katakan. 

Sesungguhnya aku, demi Allah tidak menemukan dasar dari apa yang 

kukatakan kepada kalian dalam kitab yang Allah turunkan juga dalam janji 

yang Rasulullah SAW minta kepadaku. Akan tetapi aku hanya berharap 

Rasulullah SAW hidup sampai beliau membelakangi kita —yang dia 

maksudkan adalah beliau yang terakhir meninggal dunia—. Namun Allah 

memilihkan untuk Rasul-Nya apa yang ada di sisi-Nya atas apa yang ada di 

sisi kalian. Ini kitab yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada Rasul- 

Nya, maka ambillah kitab ini niscaya kalian mendapat petunjuk kepada apa 

yang Dia tunjukkan kepada Rasulullah SAW.” 

Al Wa'ili Abu Nashr berkata, “Perkataan yang dikatakan Umar RA 

dan dia cabut kembali adalah bahwa Nabi SAW tidak mati dan tidak akan 

mati sampai beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka.” 

Umar mengatakan ini karena begitu beratnya peristiwa itu baginya, 

khawatir muncul fitnah dan berkuasanya orang-orang yang munafik. 

Ketika melihat kuatnya keyakinan Ash-Shiddig Al Akbar Abu Bakar 

dan mendengar dari mulutnyafirman Allah SWT, BA! 18715 ,mis B Tiap- 
tiap yang berjiwa akan merasakan mati,”8? dan firman Allah SWT, 

o yaa £ 15 Ca SI Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya 

mereka akan mati (pula), "88 juga apa yang dikatakan oleh Abu Bakar pada 

862 Os. Aali “Imraan (3): 185. 

863 Os. Az-Zumar (39): 30. 
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hari itu, Umar sadar dan menjadi tegar. Lalu dia berkata, “Seakan-akan aku 

tidak pernah mendengar ayat itu kecuali dari Abu Bakar. 

Kemudian, orang-orang keluar untuk membacakan ayat ini di jalan- 

jalan kota Madinah. Seakan-akan ayat itu tidak turun kecuali pada hari 

tersebut. 

Nabi SAW wafat pada hari Senin, tanpa ada perbedaan pendapat, di 

Madinah dalam masa hijrah beliau pada waktu dhuha dan dikuburkan pada 

hari Selasa. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau dikuburkan pada malam 

Rabu. 

Shafiyah binti Abdul Muththalib RA meratapi wafatnya Rasulullah SAW 

dalam bentuk syair berikut: 

Ketahuilah, wahai Rasulullah, engkau adalah harapan kami “ engkau 

sangat baik terhadap kami dan tidak pernah bersikap acuh 

Engkau juga sangat penyayang, pemberi petunjuk dan pemberi 

pelajaran " hendaklah menangisi engkau hari ini siapa saja yang 

menangis 

Sungguh aku menangisi Nabi bukan karena kehilangan beliau # akan 

tetapi karena aku takut kekacaun akan menjelang 

Seakan-akan ada di hatiku karena teringat Muhammad " dan aku 

tidak takut setelah Nabi tiada terhadap seterika 

Apakah berhenti rahmat Allah Tuhan Muhammad " turun ke kubur 

yang ada di Yatsrib? 

Tentu tidak, tebusan untuk Rasulullah ibuku, bibiku " pamanku, 

orang-orang tuaku, diriku dan hartaku 

Engkau telah berlaku jujur dan telah menyampaikan risalah dengan 

benar " dan engkau wafat dalam keadaan berkilau dan bersih 

Andai Tuhan manusia mengekalkan Nabi kita " tentu kita bahagia 

namun keputusan-Nya pasti berlaku 

Nadi Al Gurthubi 



Kepada engkar: dari Allah salam dan penghormatan “ dan engkau 
pasti dimasukkan ke dalam surga “Adn dengan rasa senang 

Aku melihat Hasan yang engkau tinggalkan " menangis dan 
mendoakan kepada kakeknya hari ini semoga bahagia 

Ketiga: Jika ada yang bertanya, “Kenapa penguburan Rasulullah SAW 
ditunda, padahal beliau pernah bersabda kepada keluarga yang menunda 
penguburan mayit mereka, “Segerakan penguburan mayit kalian dan 
Jangan ditunda-tunda. ”?8 

Jawabnya ada tiga: 

1. Belum adanyakesepakatan para sahabat akan wafatnya Rasulullah 
SAW, seperti yang telah kami sebutkan. ' 

2. Karena para sahabat tidak tahu di mana beliau akan dikuburkan. 
Sebagian dari mereka mengatakan di Bagi” dan lainnya mengatakan di 

masjid. | | 

Suatu kaum berkata, “Beliau ditahan hingga beliau dibawa kepada 
bapak beliau, Ibrahim. Sampai Abu Bakar berkata, “Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW, bersabda, “Tidak ada satu nabipun 

— kecuali dikuburkan di mana dia wafat.” Hadits ini disebutkan oleh 
Ibnu Majah, penyusun Al Muwaththa dalam Al Muwaththa ' dan 

3. Para sahabat sibuk dengan perselisihan yang terjadi antara kaum 
Muhajirin dan kaum Anshar terkait siapa yang akan dibai'at sebagai 
khalifah. 

Maa —————— 4, 

La 

LA aan aa 

'« Hadits ini secara makna diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan tentang 
Jenazah, bab: Menyegerakan jenazah dan larangan menahan-nahannya, 3/200. 

865 HR. Ibnu Majah, 1/521. 
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Setelah menyelesaikan masalah hingga tuntas, persatuan kembali 

terjalin, keadaan menjadi stabil dan kekhalifahan sudah diserahkan 

kepada yang berhak, lalu mereka membai'at Abu Bakar, kemudian mereka 

mengulang bai'at kembali keesokan harinya dengan jumlah orang yang lebih 

banyak, juga setelah Allah menghilangkan kesedihan karena kemurtadan 

orang-orang yang murtad dan dengannya agama kembali tegak, segala puji 

hanya bagi Allah, merekapun kembali kepada Nabi SAW, lalu mereka 

mengurus penguburan beliau, setelah beliau dimandikan dan difakani. 

Wallaahu a'lam. 

Keempat: Para ulama berbeda pendapat apakah beliau dishalatkan 

atau tidak? 

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa tidak ada seorangpun 

yang menshalatkan beliau. Masing-masing hanya berdiri sambil berdoa, sebab 

beliau tidak perlu dishalatkan. 

Ibnu “Arabi berkata, “Pendapat ini adalah lemah, sebab Sunnah 

bershalawat kepada beliau dalam shalat jenazah, sebagaimana bershalawat 

kepada beliau dalam doa: “Ya Allah, bershalawatlah kepada Muhammad 

sampai hari kiamat.” Ini adalah manfaat untuk kita.” 

Ada juga yang mengatakan bahwa beliau tidak dishalatkan, sebab waktu 

itu tidak ada imam. Ini juga lemah, sebab orang yang menjadi imam shalat 

wajib adalah yang berhak mengimami shalat jenazah. 

Ada lagi yang mengatakan bahwa beliau dishalatkan secara sendiri- 

sendiri, sebab itu adalah kesempatan terakhir bersama beliau. Masing-masing 

ingin mengambil berkah beliau secara khusus tanpa ada pengikut. Hanya Allah 

yang lebih tahu dengan kebenaran pendapat ini. 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Dengan sanad hasan, bahkan shahih, 

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas RA. Dalam riwayat ini 

disebutkan sebagai berikut: 

Naa Al @urthubi 
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Setelah mereka selesai mengurus jasad beliau pada hari Selasa, beliau 

diletakkan di atas ranjang beliau di rumah beliau. Kemudian orang-orang masuk 

mendatangi Rasulu!lah SAW secara bergiliran, satu kelompok-satu kelompok. 

Mereka menshalatkan beliau. Setelah kaum laki-laki selesai, kaum 

perempuanpun masuk. Setelah kaum perempuan selesai, baru giliran kanak- 

kanak. Tidak ada seorangpun yang mengimami shalat atas beliau. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nashr bin Ali Al Jahdhami, 

Wahb bin Jarir memberitahukan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 

kami, dari Muhammad bin Ishag, dia berkata, “Husain bin Abdullah 

menceritakan kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas (al hadiits).” 

Kelima: Seputar perubahan keadaan setelah wafat Rasulullah SAW. 

Diriwayatkan dari Anas RA, dia berkata, “Sejak hari Rasulullah SAW masuk 

kota Madinah, segala sesuatu seakan bercahaya karenanya. Ketika Rasulullah 

SAW wafat, segala sesuatu seakan gelap karenanya. Bahkan, saat kami 

mengibaskan tanah dari tangan setelah menguburkan Nabi SAW, hati kami 

masih belum bisa menerima kenyataan ini.” Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu 

Majah.366 

Ibnu Majah juga berkata, “Muhammad bin Basysyar menceritakan 

kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitakan kepada kami, Sufyan 

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA, dia 

berkata, “Kami tidak pernah bercerita dan membeberkan rahasia kepada 

isteri-isteri kami pada masa Rasulullah SAW karena takut akan turun Al Our'an 

pada kami. Setelah Rasulullah SAW wafat, kamipun menceritakannya? 6 

Ibnu Majah menyebutkan lagi sebuah riwayat dari Ummu Salamah binti 

Abi Umaiyah, isteri Rasulullah SAW bahwa dia berkata, “Orang-orang pada 

?$6 HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Jenazah, 1/522. 

'' HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Jenazah, 1/523. 
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masa Rasulullah SAW apabila berdiri dalam shalat, pandangan salah seorang 

dari mereka tidak melebihi tempat kedua kakinya.” 

Setelah Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar —sebagai khalifah 

beliau— orang-orang apabila berdiri dalam shalat, pandangan salah seorang 

dari mereka tidak melebihi tempat keningnya Men tempat sujudnya- 

penerj.). 

Setelah Abu Bakar wafat dan Umar —sebagai penggantinya— orang- 

orang apabila berdiri dalam shalat, pandangan salah seorang dari mereka 

tidak melebihi tempat kiblat. | 

Pada masa Utsman bin Affan, terjadilah fitnah. Maka orang-orangpun 

dalam shalat menoleh ke kanan dan ke kiri.”88 

Firman Allah SWT, asi ye Alat J3 Oa. 

LO cas adalah syarth, Ken ( adalah “athaf kepada : 15, sedangkan 

jawab syarthnya adalah (da. Boleh saja huruf istifhaam (pertanyaan) 

masuk pada huruf jaza “(fa' pada 2D, sebab syarth dapat tetap berfungsi 

dan menjadi satu jumlah juga satu khabar. Maknanya, afatangalibuuna ala 

a'gaabikum in maata aw gutila? (apakah kalian akan bebalik ke belakang 

jika dia wafat atau dibunuh?) 

Begitu juga setiap istifhaam yang masuk pada huruf jazaa', sebab 

sebenarnya tempatnya bukan di sana. Tempat sebenarnya adalah sebelum 

jawab syarth. 
Lb yi 

Firman Allah SWT, #Xxeas! ds aa adalah perumpamaan. 

Maknanya: Kalian kembali menjadi orang-orang kafir setelah kalian beriman. 

Demikian yang dikatakan oleh Gatadah dan lainnya. 

Dikatakan kepada orang yang kembali kepada keadaannya semula, 

“Ingalaba 'ala “agibaih.” Bentuk lain yang maksudnya sama adalah firman 

88 HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Jenazah, 1/523. 
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Allah SWT, Aas Je G3 | “Syaitan itu balik ke belakang.” 

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud balik ke belakang di sini 

adalah mundur. Jika demikian maka ini adalah arti hakikat, bukan majaz. 

Ada lagi yang mengatakan bahwa maknanya adalah kalian berbuat 

perbuatan orang-orang murtad, sekalipun tidak terjadi kemurtadan. 

Firman Allah SWT, G4 A1 S5 gb asas Je Udit) yag 
“Barangsiapa yang berbalik ke belakang, aka ia tidak dapat 

mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun”, justru dapat 

mendatangkan mudharat kepada dirinya sendiri dan menjerumuskannya ke 

dalam siksa dengan sebab menyalahi perintah. Allah SWT tidak mendapatkan 

manfaat karena ketaatan dan tidak mendapatkan mudharat karena 

kemaksiatan, sebab Dia Maha Kaya. 

Firman Allah SWT, 22 MI Kl (syp223 “Dan Allah akan 
memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” Maksudnya, 

orang- orang yang sabar, berjihad dan gugur sebagai syahid. Diletakkan 

OA as ang setelah G4 1 “Aj .I5 adalah sebagai bentuk 

menghubungkan. ancaman dengan janji. 

Firman Allah: 

& , 

Ta Be Tae BAL an PER Pa 
3 y y29 Yen La Al ob jengah pak Ola 9 

- - - gua 7 » - 2 » 2d 2 £. ap ME 3 Hb CAN oi 

“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin 

86? Os. Al Anfaal (8): 48. 
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Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. 

Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan 

kepadanya pahala dunia itu, dan barangsiapa menghendaki pahala 

akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat. Dan Kami 

akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” 

(Os. Aali “Imraan (3): 145) 

(Firman Allah SWT, CS Ai oh NY Op Oo gril MS C3 
S3 44 “Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin 

Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya.” Ini sebagai 

dorongan untuk berjihad dan pemberitahuan bahwa kematian itu pasti terjadi. 

Setiap manusia yang dibunuh atau yang tidak dibunuh pasti mati apabila telah 

sampai waktunya yang telah ditentukan baginya. Sebab, makna $£ 44 adalah 
sampai ajal atau waktu dan makna SI osk adalah dengan gadha dan gadar 

Allah. 

WS nashab karena masdar. Maksudnya, Allah SWT telah 

menetapkan suatu ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Waktu kematian 

sendiri adalah waktu yang dalam pengetahuan Allah SWT ruh orang yang 

hidup meninggalkan jasadnya. Kapan saja kita mengetahui seorang hamba 

dibunuh maka kita dapat mengetahui bahwa itulah ajal atau waktunya. Tidak 

benar jika dikatakan seandainya dia tidak dibunuh, tentu dia masih hidup. 

Dalil makna di atas untuk firman Allah SWT, 4444 L& “Sebagai 
ketetapan yang telah ditentukan waktunya”, adalah firman Allah SWT, 

Tya V3 ke. anatara y ai :& Isfp “Maka apabila telah 

datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang 

an dan tidak dapat (pula) memajukannya. ”“” Firman Allah SWT, 

Y Si Hei op “Maka sesungguhnya waktu (yang di di ijanjikan) Allah 

Han pasti datang.”"! Firman Allah SWT, Y-— JA IS “Bagi tiap- 

870 Os. Al A'raaf (7): 34. 

81 Os. Al “Ankabuut (29j: 5. 
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tiap masa ada Kitab (yang tertentu). 7 

Sementara orang Mu'tazilah berkata, “Ajal dapat dimajukan dan dapat 

diundur. Orang yang dibunuh mati sebelum tiba ajalnya. Begitu juga semua 

hewan yang disembelih, semuanya mati sebelum tibaajalnya. Oleh karena 

itulah orang yang membunuh wajib membayar ganti dan diyat (denda). 

Akan tetapi Allah SWT telah menjelaskan dalam ayat ini bahwa satupun 

jiwa tidak mati sebelum tiba ajalnya. Akan ada penjelasan lebih lanjut dalam 

surah Al A'raaf, insya Allah. 

Dalam ayat ini juga terdapat dalil atas kebolehan menulis/mencatat ilmu 

dan membukukannya. Akan ada penjelasan lebih lanjut dalam surah Thaahaa 

pada firman Allah SWT, 5 Sd HH (ae Ju “Pengetahuan 

tentang itu ada di sisi Tukinku di dalam sebuah kitab.” Insya Allah. 

Firman Allah SWT, & 5 GM! 3 3g 0.53 “Barang 

siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya 

pahala dunia itu.” Maksudnya adalah harta rampasan perang. Ayat ini turun 

pada orang-orang yang meninggalkan posisi untuk mendapatkan harta 

rampasan perang. 

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini umum pada setiap orang 

yang menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Maknanya, Kami 

berikan kepada apa yang telah dibagikan untuknya. Dalam Al Our'an 

Allah SWT berfirman, Lp oa SL 3 AI Un SPI Lap OS ga 
“Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami 

segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang 

yang Kami kehendaki. 

Firman Allah SWT, tu 5 21 SI 3 33 “Dan 

87 Os. Ar-Ra'd (131: 38. 

87 Os. Thaahaa (20): 52. 

574 Os. Al Israa” (17): 18. 
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barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) 

kepadanya pahala akhirat.” Maksudnya, Kami berikan kepadanya balasan 

amalnya dengan bentuk yang dijanjikan Allah SWT, seperti penggandaan 

pahala bagi orang yang Dia kehendaki. 

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Abdullah 

bin Jubair dan orang-orang yang tetap berada di posisi bersamanya hingga 

tewas. 

Firman Allah SWT, &z KAN « jabang “Dan Kami akan memberi 

balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” Maksudnya, Kami akan 

memberikan pahala abadi kepada mereka sebagai balasan bagi mereka 

karena tidak mundur. Ayat ini merupakan penegasan pemberian tambahan 

balasan di akhirat yang telah disebutkan. ) 

Ada yang mengatakan cz KAI 's R3 “Dan Kami akan memberi 

balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” berupa rezeki di dunia, 

agar tidak ada yang mengira bahwa orang yang bersyukur itu tidak 

mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang kafir. 

Firman Allah: 

2 7.2 23, ti & 

PELAT UI Tali US ep Aka SES 01 A3 

2 B0 sei A55 Tea 3 Ian ai A1 Jaya 

5 pig Sih, bal G3 LI al LS KIE OT 33 08 

Dr AT Je Enes CASN 

“Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka 

sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak 

menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan 

Nan Al Gurthubi ET aN 
TP 
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Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). 

Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada do'a mereka 

selain ucapan, “Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan 

tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami 

dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap 

kaum yang kafir.” (Os. Aali Imraan (3): 146-147) 

Firman Allah SWT, PJ os pax Jas 2 Ya 03 . Az-Zuhri 

berkata, “Pada perang Uhud, syaitan berteriak, “Muhammad telah dibunuh.” 

Maka kocar-kacirlah pasukan kaum muslimin. Ka' ab bin Malik berkata, “Aku 

adalah orang pertama yang mengenali Rasulullah SAW. Aku melihat kedua 

mata beliau yang bersinar. Akupun berseru sekeras suaraku, “Ini Rasulullah 

SAW. Namun beliau memberi isyarat kepadaku agar diam?.”?”5 Lalu, Allah 

SWT menurunkan firman-Nya, 

Ghe BR Ly ET IL 9 Lo he Ter Oa LL 
Iin Lag A01 Jana $ elee Lal Iyang Lah 535 Ogan) sana JS 9 ya OS 

& - 4 -“- . Bp Na. 

Dedi EM IKAN Lg 

3 bermakna berapa. Khalil dan Sibawaihi berkata, “Sebenarnya itu adalah 
ayy yang dimasuki oleh kafat-tasybiih dan dijadikan satu lafal. Maka jadilah 

itu dalam ucapan bermakna kam dan huruf nun ditulis dalam lembaran, sebab 

itu termasuk lafal yang dirubah dari aslinya. Lafalnya dirubah karena perubahan 
maknanya. Kemudian lafal ini semakin sering digunakan dalam bahasa Arab 

hingga terjadi perubahan dengan sebab huruf-hurufnya dibolak-balik dan 

dihilangkan. Ada empat bentuk untuk lafal ini yang biasa dibaca. 

Ibnu Katsir membaca wa kaa 'in,8” sama seperti kaa 'in, yaitu dengan 

"75 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma 'ani Al Our'an, 1/490. Lihat: 
As-Siirah An-Nabawiyah, karya Ibnu Hisyam, 3/60. 

"5 Giraat Ibnu Katsir ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith, 
3/72, dan Ibnu “Athiyah dalam 4! Muharrir Al Wajiiz, 3/353. Oiraat ini termasuk 
giraat sab 'ah yang mutawatir, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Ignaa', 2/ 
622, dan Tagrib An-Nasyr, hlm. 101. 
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pola Faa'il. Asalnya kai in, lalu huruf ya" dirubah menjadi huruf alif, 

sebagaimana dirubah pada lafal yai asu menjadi yaa asu. Seorang penyair 

berkata,?” 

Ka ALA Doli gain BAL, 
“Berapa banyak di Abathih teman " yang mempelihatkan kepadaku, 

seandainya aku terkena musibah, lebih baik dia yang terkena 

musibah.” 

Penyair lain berkata,” 

$ a- es 2 Be. - BA 0 0 20. gen 

Kaka Ga SI sgm 5 Pp B3 3 

“Berapa banyak kami usir dari kalian orang bersenjata " yang 

datang ke hadapan rombongan dengan berjalan agak cepat dan 

memakai topi perang.” 

Penyair lain berkata,?” 

Ne 2041- 03oT 0305 £ d0 KAN 0 ic” 

AS Sg AA Al ya perlaa 3 CAS 

“Berapa banyak manusia yang " saudara mereka berada di atas 

mereka padahal mereka orang mulia.” 

87 Dia adalah Jarir. Bait syair ini salah satu dari sejumlah bait syair untuk memuji 

Hajjaj bin Yusuf. Awalnya sebagai berikut: 

Sa' imtu minal muwaashalah al-'itaab " wa amsaa asy-syaibu gad waratsa asy- 

syabaab 

(aku sudah muak terus mencela " uban pun sudah mewarisi masa muda) 

38 Dia adalah Mutammim bin Nuwairah. Bait syair ini termaktub dalam Al Kitaab, 

1/169, dan tafsir Ibnu “Athiyah, 2/353. 

37 Bait syair ini termaktub dalam tafsir Ibnu “Athiyah, 3/354, dan Al Bahr Al- 

Muhith, 3/72. 
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Ibnu Muhaishin membaca wa ka 'in,8 seperti wa ka'in. Ini dari kaa'in, 

lalu dihilangkan huruf alif. Diriwayatkan dari Ibnu Muhaishin juga wa ka yin,! 

seperti wa ka yin. Ini adalah kebalikan kai 'intanpa tasydid. 

Sementara para ahli giraat lainnya membaca wa ka 'ayyin, yaitu dengan 

tasydid seperti wa ka 'ayyin. Ini adalah asal. Seorang penyair berkata, 

Ana Kata eka anna Ae SM 
IS Ag Rp AA Id bi oa ca 

“Berapa banyak manusia yang masih “ saudara mereka berada di 

atas mereka padahal mereka orang mulia.” 

Bentuk kelima untuk lafal ini adalah kai 'in,?" seperti kai 'in. Sepertinya 
ini adalah bentuk sederhana dari kayyi ', kebalikan ka ayyin. 

Sementara Al Jauhari? hanya menyebutkan dua bentuk saj a, yaitu 
kaa'in, seperti kaa 'in dan ka 'ayyin, seperti ka 'ayyin. Dikatakan, ka ayyin 
rajulan lagiituhu (berapa banyak laki-laki yang kutemui). Setelah ka ayyin 
adalah nashab karena berada pada posisi tamyiiz. Dikatakan juga, ka 'ayyin 
min rajulin lagiituhu (berapa banyak dari laki-laki yang kutemui). Meletakkan 
min setelah ka 'ayyin lebih sering dilakukan daripada menashabkan lafal 
setelahnya. Bolah juga diucapkan, bi ka 'ayyin tabii'u haadzats-tsaub? 
Maksudnya, bi kam tabii 'u (berapa kamu jual baju ini?). 

Dzur Rummah berkata dalam bait syairnya, 

ad EL TAI 34 ag Blanja V,B3 SS 
. #. - 

80 Giraat dari Ibnu Muhaishin ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam A4! Bahr Al 
Muhith, 3/72, dan Ibnu “Athiyah dalam tafsirnya, 3/356. Oiraat ini termasuk giraat 
yang tidak mutawatir. 

881 Tbid. 

"2 Oiraat ini disebutkan oleh Ibnu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith, 3/72. Dia 
berkata, “Sebagian ahli giraat yang tidak mutawatir membaca kai 'in, yakni kebalikan 
giraat Ibnu Muhaishin.” 

883 Lihat: Ash-Shihaah, 6/2191. 
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“Seberapa sering kita khawatir terhadap sapi dan banteng liar “ 

negeri yang zalim bukanlah sebuah negeri.” 

An-Nahhas berkata, “Abu Amr berhenti pada wa ka 'aiy (maksudnya, 

bila wagaf dia membaca-penerj.), tanpa huruf nun, sebab itu adalah tanwin. 

Ini diriwayatkan oleh Saurah bin Mubarak dari Al Kisa'i. Sedangkan lainnya 

berhenti dengan mun, karena mengikuti tulisan mushhaf.” 

Makna ayat adalah sebagai pembangkit semangat orang-orang yang 

beriman dan perintah menauladani orang-orang terbaik, para pengikut nabi- 

nabi terdahulu. Artinya: Berapa banyak dari para nabi yang dibunuh bersamanya 

para pengikutnya yang bertakwa, atau: Berapa banyak dari para nabi yang 

dibunuh dan umat mereka tidak murtad. 

Makna pertama adalah dari Hasan dan Sa'id bin Jubair. Hasan 

berkata,?# “Tidak ada seorang nabipun yang dibunuh dalam peperangan.” 

Ibnu Jubair berkata,??' “Kami tidak pernah mendengar bahwa ada seorang 

nabi yang dibunuh dalam peperangan.” 

Makna kedua adalah dari Gatadah dan Ikrimah. Berdasarkan pendapat 

ini, wagaf pada gutila? adalah boleh. Ini adalah giraat Nafi”, Ibnu Jubair, 

Abu Amr dan Ya gub, juga adalah giraat Ibnu Abbas dan yang dipilih oleh 

Abu Hatim. 

Pada giraat ini ada dua makna: 

1. Outila (terbunuh) hanya terjadi pada nabi saja. Apabila demikian maka 

384 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam tafsirnya, 3/358, dan Abu Hayyan 
dalam Al Bahr Al Muhith, 4/73, dari Hasan, dengan konteks: lam yagtul nabiyun 

Fii harbin gath. 

885 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam tafsirnya, 3/358, dan Abu Hayyan 

dalam AI Bahr Al Muhith, 4/73, dari Ibnu Jubair. 

886 Oiraat ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma 'ani Al Our 'an, 1/488, dan Abu 
Hayyan dalam AI Bahr Al Muhith, 3/357. Oiraat ini adalah giraat sab'ah yang 
mutawatir, sebagaimana yang tertera dalam Tagriib An Nasyr, hlm. 101, dan Al 

Ignaa', 2/622. 
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ungkapan yang sempurna adalah pada gutila dan dalam ungkapan ini 

terdapat kalimat yang disembunyikan, yaitu: wa ma 'ahuu ribbiiyuuna 

katsiir. Sebagaimana dikatakan, gutila al amiiru ma 'ahuu jaisyun 

azhiim, maksudnya wa ma 'ahuu jaisyun (pemimpin itu dibunuh dan 

bersamanya pasukan besar). Dikatakan juga, kharajtu ma'ii tijaarah, 

maksudnya, wa ma 'ii (aku pergi dan bersamaku dagangan). 

2. Pembunuhan terjadi pada nabi dan orang-orang bertakwa yang 

bersamanya. Maksudnya, dibunuh sebagian orang yang bersamanya. 

Orang Arab berkata, “Gatalnaa banii tamiim dan banii saliim.” (kami 

telah membunuh Bani Tamim dan Bani Salim). Maksud sebenarnya 

adalah sebagian mereka. Apabila demikian maka dhamiir (kata ganti) 

pada firman Allah SWT, | 123 (5 kembali kepada orang-orang yang 

tersisa dari mereka. 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Pendapat ini sangat mirip dengan sebab 

turunnya ayat dan lebih cocok. Sebab, Nabi SAW tidak dibunuh, namun 

yang dibunuh adalah sebagian sahabat yang bersama beliau. 

Para ahli giraat Kufah dan Ibnu Amir membaca gaatala.?” Ini adalah 
giraat Ibnu Mas'ud dan yang dipilih oleh Abu Ubaid. Dia juga berkata, 

“Sesungguhnya Allah memuji orang-orang yang berperang, artinya orang yang 

dibunuh pun termasuk di dalamnya. Tetapi, apabila Dia memuji orang-orang 

yang dibunuh maka selain mereka tidak termasuk di dalamnya. Maka, gaatala 

lebih umum dan lebih bagus.” 

"7 Oiraat ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma'ani Al Our'an, 1/488, dan 
Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith, 3/357. Oiraat ini adalah giraat sab 'ah yang 
mutawatir, sebagaimana yang tertera dalam Tagriibun Nasyr, hlm. 101, dan AI 
Ignaa', 2/622. 

"8 Abu Hayyan mengomentari perkataan ini, dia berkata, “Outila jelas sebagai 
pujian dan lebih menyampaikan kepada maksud pembicaraan, sebab tegas disebutkan 
terjadinya pembunuhan dan peperangan. Sedangkan gaatala tidak menunjukkan 
pembunuhan, sebab tidak pasti adanya peperangan adanya pambunuhan. Terkadang 
ada peperangan namun tidak terjadi pembunuhan.” Lihat: Al Bahr Al Muhith, 3/ 
73. 
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Firman Allah SWT, &5x dengan huruf ra berharakat kasrah adalah 
giraat jumhur ahli giraat. Oiraat Ali RA?" adalah dengan huruf ra berharakat 

dhammah dan giraat Ibnu Abbas RA?” adalah dengan huruf ra "berharakat 

fathah. 

O aa artinya al jamaa'aat al katsiirah (jamaah-jamaah yang 

banyak).?! Ini diriwayatkan dari Mujahid, Dhahhak dan Ikrimah. Bentuk 

tunggalnya adalah rubbiyyun atau ribbiyyun, dinisbatkan kepada ar-ribbah 

atau ar-rubbah, yang berarti satu jamaah. 

Abdullah bin Mas'ud berkata, “Ar-Ribbiyyuun artinya beribu-ribu 

lebih.” Ibnu Zaid berkata, “Ar-Ribbiyyuun artinya para pengikut.” 

Arti yang pertama adalah yang lebih dikenal dalam bahasa. Contoh 

lain, dikatakan untuk kain pembungkus gelas-gelas: ribbah dan rubbah. Ar- 

Ribaab artinya gabaa 'il, bentuk jamak gabilah. 

Aban bin Tsa”lab berkata, “Ar-Ribbiyu artinya sepuluh ribu orang.” 

Hasan berkata, “Mereka adalah para ulama yang sabar.” Menurut Ibnu 

889 Ini juga adalah giraat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ikrimah, Hasan, Abu Raja, 

Amr bin Ubaid dan Atha bin Sa'ib. 

20 Giraat ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam tafsirnya, 3/360, dan Abu 

Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith, 3/74. Oiraat dengan dhammah dan fathah 

adalah giraat yang tidak mutawatir. 

891 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma'an Al Our 'an, 11490, Ath- 

Thabari dalam Jaami' Al Bayaan, 3/77-78, dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al j 

Muhith, 3/74. 

892 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma'ani Al Our 'an, 1/490, Ath- 

Thabari dalam Jaami' Al Bayaan, 3/77-78, dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al 

Muhith, 3/74. 

893 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma'ani Al Our 'an, 1/490, Ath- 

Thabari dalam Jaami' Al Bayaan, 3/77-78, dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al 

Muhith, 3/74. 

894 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma'ani Al Our'an, 1/491, dari 

Aban, dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhiith, 3/74. 

895 Atsar ini disebutkan olah Ibnu “Athiyah dalam tafsirnya, 3/361, dari Hasan. 

Diriwayatkan juga dari Hasan bahwa artinya adalah para ahli fikih lagi ahli ilmu. 
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Abbas, Mujahid, Oatadah dan As-Suddi bahwa artinya adalah kelompok 

yang berjumlah banyak. 

Hassan berkata dalam bait syairnya, 

Bh Hb UR 3 EP Ips Jaka ho 

“Apabila sekelompok orang telah meninggalkan kebenaran “ kami 

pasti mengirimkan kepada mereka kelompok yang berjumlah besar.” 

Zujaj berkata, “di sini ada dua giraat, yaitu rubbiyuun dan ribbiyuun, 

dengan harakat dhammah dan harakat kasrah. Arti rubbiyuun adalah 

jamaah-jamaah yang berjumlah banyak. Ada yang mengatakan berjumlah 

sepuluh ribu orang.” 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, 

rabbiyuun, dengan huruf ra" berharakat fathah, dinisbatkan kepada ar-rabb 

(Tuhan). 

Khalil berkata, “Ar-Ribbi adalah salah seorang dari hamba-hamba yang 

sabar bersama para nabi. Mereka adalah ar-ribbiyuun, orang-orang yang 

dinisbatkan kepada ahli tentang ketuhanan, ibadah dan mengenal ketuhanan 

Allah SWT.” Wallaahu a'lam. 

Firman Allah SWT, Si Jaa 3 Lol LJ 1,K3 LG. 12 artinya 
lemah. Hal ini sudah dipaparkan. (5?! sendiri maksudnya adalah patah 

semangat karena takut. 

Hasan dan Abu Sammal!?” membaca ! ya) dan i sia, dua bahesa dari 

Abu Zaid. #ayyul Lay, D9 Le LM GA) artinya Lip (aku 

Diriwayatkan oleh an-Nuhas dalam Ma'aan Al Our 'aan, 1/491. 

896 Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith, 3/74, dari 

Ibnu Abbas, Mujahid, Dhahhak, Oatadah dan As-Suddi. 

89 Oiraat Hasan dan Abu Sammal ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam 4! Bahr 
Al Muhith, 3/74, dan Ibnu “Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiiz, 31361. Giraat 
ini adalah giraat yang tidak mutawatir. 
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melemahkannya). Za) artinya tulang iga paling bawah dan paling pendek. 

ag S3 ag adalah unta yang berbadan padat. Ha 2g! adalah suatu saat di 

malam hari. Begitu juga #a'ji. Ga'f artinya A Asta ak & Vre (kita berada di 

suatu saat di malam itu). 

Maksudnya: Mereka tidak menjadi lemah karena terbunuhnya nabi 

mereka atau karena terbunuhnya sebagian dari mereka. Artinya, orang-orang 

yang tersisa tidak menjadi lemah. Ta 

Firman Allah SWT, j NA “Dan tidak lesu”, dari menghadapi 

musuh mereka. |,5 3 Kasta “Dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh) ”, 

karena apa yang menimpa mereka dalam jihad. 

AE Y artinya £ peta 9 3 (menghinakan diri dan tunduk). Asal 

pal adalah ! Sam, yaitu berpola '448!. Di-isyba '-kan fathah huruf kaf, 

maka muncullah huruf ali if Namun siapa yang menjadikannya dari » $Y!, maka 

ia berpola gkain——tal Akan tetapi yang pertama lebih mirip dengan makna 

ayat. | 

Ada juga yang membaca pia Lag Vs (s3? yakni dengan huruf ha" 

dan huruf “ain berharakat sukun. Sementara Al Kisa'i meriwayatkan ( jin - 

yakni dengan huruf “ain berharakat fathah. 

Kemudian Allah SWT menceritakan tentang mereka, setelah sebagian 

dari mereka dibunuh atau nabi mereka dibunuh, mereka sabar, tidak lari tetapi 

mengukuhkan hati mereka untuk berani mati. Mereka juga memohon ampunan 

agar kematian mereka di atas taubat dari segala dosa, jika mereka gugur 

sebagai syahid kemudian berdoa agar tetap tegar hingga mereka tidak mundur 

398 Lihat: Ash-Shihaah, 6/2215-2216. 

:” Giraat ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith, 3/74, dan 

Ibnu “Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiiz, 3!362. Oiraat ini adalah giraat yang 

tidak mutawatir. 

200 Oiraat ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al Bahru Al Muhith, 3/74, dan 
Ibnu “Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz, 3/362. Oiraat ini adalah giraat yang 

tidak mutawatir. 
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dan agar mendapat kemenangan atas musuh-musuh mereka. 

Disebutkan dengan kata “kaki” sebagai ungkapan agar tetap teguh, 
dan bukan anggota tubuh lainnya karena di atasnyalah semua anggota tubuh 
bertumpu. 

Allah SWT berfirman, “Maka tidakkah kalian melakukan dan 
berkata seperti itu, wahai para sahabat Muhammad?” Kemudian Allah 
SWT memperkenankan doa mereka dan memberikan kepada mereka 
kemenangan, kesuksesan, harta rampasan perang di dunia dan ampunan di 
akhirat, ketika mereka meneladaninya. 

Demikianlah juga yang Allah SWT lakukan terhadap para hamba-Nya 
yang ikhlas, bertaubat, jujur, menolong agama-Nya dan tetap percaya ketika 
bertemu musuh dengan janji-Nya yang benar. 

Firman Allah SWT, :» erat It 2, “Allah menyukai orang-orang 
yang sabar,” artinya yang sabar berjihad. Sebagian ahli giraa?”! membaca 
SP os 23, dengan rafa ”. Dia menjadikan diah sebagai isim :«. Dengan 
demikian, maknanya adalah sebagai berikut: SJ 557 45 HA Yi HI DE Lp 

Siapa yang membaca dengan nashab, yakni dengan huruf Jam berharakat 
fathah ( 24353) berarti dia menjadikan J'gal sebagai khabar 5 danisim 5 
adalah 1 J6 41 Yi: 

Firman Allah SWT, 65,53 CJ 54E1 &$ “Ya Tuhan kami, ampunilah 
dosa-dosa kami,” maksudnya dosa-dosa yang kecil, Gila 3 “Dan 
tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan”, maksudnya dosa-dosa 
besar. 

AD mYiartinya MJ 353 (AI G DAY Berlebihan dalam sesuatu 

?1 Di antaranya adalah Hammad dan Ibnu Katsir dari Ashim. Oiraat ini adalah 
giraat yang tidak mutawatir. Lihat: Al Bahr Al Muhith, 3/75, dan Al Muharrir Al 
Wajiz, 31363. 
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dan melampaui batas. Dalam Shahiih Muslim disebutkan, dari Abu Musa . 

Al Asy'ari RA, dari Nabi SAW, bahwa beliau sering berdoa dengan doa 

ae osn Se Aa 

“Ya Allah, ampunilah bagiku kesalahanku, kejahilanku, tindakanku 

yang berlebihan dalam urusanku dan apa yang Engkau ketahui dari 

aku. 22902 

Oleh karena itu, siapapun harus mengamalkan doa yang terdapat dalam 

kitab Allah dan Sunnah yang shahih dan meninggalkan doa selain itu. Tidak 

boleh dia berkata, “Aku memilih ini,” sebab Allah SWT telah memilihkan 

untuk nabi-Nya dan para kekasih-Nya, serta telah mengajarkan kepada 

mereka bagaimana seharusnya mereka berdoa. 

Firman Allah: 

» & - 
- ' Ge “41 2 aga Se 2 bana 23 (3 A5 & 

Da ia, 2 p P3 GM al 33 

“Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala 

di dunia dan pahala yang baik di akhirat.” 

(Os. Aali Imraan (3): 148) 

3673 2 

Firman Allah SWT, | 435, maksudnya Allah SWT berikan kepada 

mereka, BA Oh maksudnya kemenangan atas musuh mereka, 

8 231 SIP Gran 3 maksudnya dan surga. Al Jahdari membaca “ii Hub 

(pahala). Bee IX “il, tentang firman ini telah dipaparkan 

sebelumnya. 

22 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Zikir dan doa, bab: Berlindung dari 

kejahatan yang dilakukan dan kejahatan yang tidak dilakukan, 4/2087. 
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Firman Allah: 

dx 0 KT tw. 4 Go Pa pa 

g Mn ui T pa ol 2 1 1 

Eta 

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menta 'ati orang-orang 

yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang 

(kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. 

Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dia-lah sebaik- 

baik Penolong.” (Os. Aali Imraan /3): 149-150) 

Setelah Allah SWT memerintahkan untuk meneladani para penolong 

nabi terdahulu, Diapun memperingatkan tindakan tunduk kepada orang- 

orang kafir, yakni orang-orang Arab yang musyrik: Abu Sufyan dan para 

sahabatnya. 

Namun ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang- 

orang Yahudi dan Nasrani. Sementara Ali RA berkata, “Maksudnya adalah 

mentaati orang-orang munafik pada perkataan mereka kepada orang-orang 

yang beriman ketika mengalami kekalahan, “Kembalilah ke agama orang- 

orang tua kalian”, 

Firman Allah SWT, Kansil Is — Pa “Niscaya mereka 

mengembalikan kamu ke belakang”, yaitu kepada kekufuran. Firman 

Allah SWT, x2w& 1,425, yaitu kalian akan kembali dalam keadaan merugi. 

Kemudian Allah SWT berfirman, naya s2 J5 yaitu Yangakan 
menolong kalian dan menjaga kalian, jika kalian menaati-Nya. Ada yang 

membaca #il Ji, dengan nashab. Perkiraannya adalah & Ya A1 atbi Jp 

“Tetapi taatilah Allah, Pelindung kalian.” | 

, ” 

578. Selam N alta) 
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Firman Allah: 

7 -“ 

JL AL sai bg bs Sal y3 3 2 

mai ega gabaa JT #asgtag Ula - UR 

«Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, 

disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang 

Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat 

kembali mereka ialah neraka: dan itulah seburuk-buruk tempat 

tinggal orang-orang yang zalim.” (Os. Aali “Imraan (31: 151) 

Padanan firman Allah SWT ini adalah CET 458 3 Oli 

“Dan Dia memasukkan rasa takut dalam hati mereka. 8 Ibnu Amir 

dan Al Kisa'i membaca L£'31,”” yakni dengan huruf 'ain berharakat 

dhammah. Keduanya ada dalam bahasa Arab. 

#3 3 

LE artinya S “padi (ketakutan). Dikatakan, pt K6) Ce) A5) 

ea (aku menakutinya, maka dia orang yang ditakut-takuti). Boleh juga 

L£ J! sebagai masdar. 

—# $ adalah isim. Asal maknanya adalah dari sii (memenuhi). 

Dikatakan, Sa ri “kas me 5 dan “air banjir yang memenuhi, memenuhi 

lembah” dan 244 5165 : #ila “aku memenuhi telaga.” Maknanya adalah: 

Kami akan memenuhi hati orang-orang yang musyrik dengan ketakutan dan 

kekhawatiran. 

As-Sakhtiyani membaca (ikan 206 yakni dengan huruf ya sementara 

203 Os. Al Ahzaab (33): 26. 

24 Giraah dengan huruf 'ain berharakat dhammah ini adalah giraah sab'ah 

yang mutawatir, sebagaimana yang termaktub dalam Al Igna', 2/623, dan Tagrib 

An-Nasyr, hlm. 101 

505 Lihat: Ash-Shihaah, 1/136. 

906 Giraat ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam tafsirnya, 3/366. Yiraat ini 

adalah giraat tidak mutawatir. 
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yang lainnya membaca dengan nun. 

As-Sudi dan lainnya berkata, “Ketika Abu Sufyan dan orang-orang 

musyrik lainnya kembali pulang ke Mekah pada peristiwa Uhud, di tengah 

perjalanan mereka menyesal dan berkata, “Buruk sekali yang kita lakukan! 

Kita telah memerangi mereka hingga tidak ada yang terisa dari mereka kecuali 

yang melarikan diri, kita justeru meninggalkan mereka. Mari kembali dan 

musnahkan mereka.” Ketika mereka bertekad untuk melakukan pemusnahan, 

Allah SWT memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka hingga merekapun 

mengurungkanniat mereka.” 

Secara hakikat, say digunakan pada sesuatu yang berbenda. Allah 

SWT berfirman, ai ah “Dan Musapun melemparkan lauh-lauh 
(Taurat) itu.” Allah SWT juga berfirman, »45a23 ck 5G “Lalu 
mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka.”8 Allah 

SWT berfirman lagi, s#L2x La 9 wb “Kemudian Musa melemparkan 

tongkatnya. 2 

Seorang penyair berkata,” 

2... - 0 le - o Toga 

SN 4D img Ualas ch 

“Dia melempar tongkatnya dan tetaplah biji dengannya” 

Tetapi, terkadang digunakan secara majaz, seperti dalam ayat ini dan 

firman Allah SWT, (& 5 ul aah “Dan Aku telah melimpahkan 
kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku.”' Juga seperti 

207 Os. Al A'raaf (71: 150. 

”08 Os. Asy-Syu'araa' (26): 44. 

"0 Os. Asy-Syu'araa' (261: 45. 

?10 Pemilik bait syair ini masih dipertentangkan. Ada yang mengatakan milik Ma'gir 
bin Himar Al Barigi, ada yang mengatakan milik Abdu Rabbih As-Sulami dan ada 
yang mengatakan milik selain mereka. Banyak riwayat yang menerangkan tentang 
sebab adanya bait syair ini. Semuanya termaktub dalam Lisan Al “Arab, materi 
'ashaa. Lihat kembali jika Anda membutuhkannya. 
"1 Os. Thaahaa (20): 39. 
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ita Ula “ab “Dia melontarkan kapan Anda suatu permasalahan.” 

Firman Allah SWT, SG yna UG “Disebabkan mereka 

mempersekutukan Allah dengan sesuatu” adalah fa'liil (penyebab). 

Artinya, sebab dimasukkan rasa takut ke dalam hati mereka adalah kesyirikan 

mereka. Dengan demikian maka maa pada jve adalah masdar. Dikatakan, 

“ 3 at artinya & 1 Aang £ 8 — “ Jas “Berpaling dengannya kepada 

selainnya untuk menjadikannya sebagai sekutu.” 

Firman Allah SWT, Ka Ag aja ja JG CG “Yang Allah sendiri tidak 

menurunkan keterangan tentang itu”, yaitu bukti dan penjelasan, alasan 

dan bukti. Dari makna inilah seorang pemimpin dikatakan sulthaan (penguasa), 

sebab dia adalah bukti Allah SWT di muka bumi. 

' Adajuga yang mengatakan bahwa kata Siak diambil dari. banda, 

yaitu apa yang dengannya lentera dapat menyala, seperti minyak. Maka Dal 

adalah orang yang dijadikan penerang dalam menampakkan kebenaran dan 

menghilangkan kebatilan. 

Ada lagi yang mengatakan bahwa bd —4 'adalah —ai (besi) dan 

HX—— adalah 3i—H (ketajaman). HAN sendiri dari bl, 

yaitu '--43! (kekuasaan). ob. diambil dari ini. Artinya, huruf nun adalah 

tambahan. 

Makna asal WIL adalah 3 — (kekuatan), sebab dengannya 

seseorang dapat berkuasa sebagaimana seorang sultan dapat berkuasa. 

bek artinya perempuan yang berteriak keras. GAN artinya 

seorang laki-laki yang memiliki lisan fasih." 

Makna firman Allah SWT di atas bahwa tidak ada dalil dan keterangan 

sedikitpun tentang kebenaran penyembahan kepada berhala dalam agama 

dan akal manapun tiada yang menyatakan kebolehannya. 

Kemudian Allah SWT memberitahukan akhir dan tempat kembali 

212 Lihat: Al Mufradat fii Ghariib Al Our'an, karya Raghib Al Ashfahani, him. 238. 
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mereka. Dia berfirman, 3W H3t3 “Tempat kembali mereka ialah 
neraka. ” Lalu Dia mencela tempat itu, Dia berfirman, Santai Sab Gas 
“Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.” 

S Hill artinya tempat yang didiami. Dikatakan, 

Ni — 3 pama — pam P3 s3 artinya setiap tempat kembali 

segala sesuatu apapun, siang dan malam. 

Firman Allah SWT: 

Ba 5 da . 3 .2. 3. PP Bg “aa 

BASIS FS Ab 33 HI PARE AT san Al 
5 G5 : 2 & LS apa 38, Yi aa 

Lag Login Le SA Ul la Sya Ama) jai PAS A9 
ap» IN... si in Yi AA s 4 PS 2 2.3 T 

TS 0 3, Png ya “ang BA In 

Dow IS Jas gd Aly uc 3 ada 

“Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, 

ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat 

kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai 

perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa 

yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia 

dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. 

Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji 

kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan 

Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang 

yang beriman.” (Os. Aali Imraan (3): 152) 

?3 Lihat: Ash-Shihaah, 6/2296. 
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NN 
Aku (Al Ourthubi) katakan, “Ketika Rasulullah SAW telah kembali 

ke kota Madinah setelah perang Uhud, di mana para sahabat banyak yang 

terluka, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian lainnya, “Kenapa 

kita mengalami hal ini padahal Allah SWT telah berjanji kepada kita! Maka 

turunlah ayat ini” | ) 

Pada peristiwa Uhud tersebut, mereka berhasil membunuh pembawa 

bendera kaum musyrikin dan tujuh orang di antara mereka setelah pembawa 

bendera tersebut. Pada mulanya, kemenangan berhasil diraih oleh kaum 

muslimin. Akan tetapi mereka sibuk dengan harta rampasan perang dan 

sebagian pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka untuk mengambil 

harta rampasan perang. Inilah sebab kekalahan itu.” 

Al Bukhari meriwayatkan?" dari Barra bin Azib RA, dia berkata, “Pada 

hari Uhud itu, saat kami berhadapan dengan kaum musyrikin, Rasulullah SAW 

menempatkan beberapa ahli memanah dan mengangkat Abdullah bin Jubair 

sebagai komandan mereka. Beliau juga berpesan kepada mereka, 

0 2 7 - z o 4 - . 

ol, Ap Ys Hae UV eb Waal, ol SI ca (AY 

Hal VA S6 Ela ab 3 A3 
Jangan kalian beranjak dari posisi kalian. Jika kalian melihat kami 

dapat menguasai mereka, kalian tetap jangan meninggalkan posisi dan 

Jika kalian melihat mereka dapat menguasai kami, kalian jangan 

menolong kami untuk menghadapi mereka. 

Ketika perang sudah berkecamuk dan kaum muslimin dapat 

mengalahkan mereka hingga kami dapat melihat kaum perempuan (musuh) 

berlari di gunung sambil mengangkat pakaian mereka hingga gelang kaki yang 

914 Lihat: Asbaab An-Nuzuul, karya An-Naisaburi, him. 93. 

25 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan, bab: Perang Uhud, 3/ 

20-21. 
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mereka kenakan di betispun terlihat, mereka (pasukan pemanah) berkata, 

“Ghanimah! Ghanimah" 

Maka Abdullah berkata kepada mereka, “Tunggu! Bukankah Rasulullah 

SAW telah memerintahkan kepada kalian untuk tidak meninggalkan posisi?! 

Namun mereka tetap meninggalkan tempat. 

Ketika mereka mendatangi musuh, Allah SWT memalingkan wajah- 

wajah mereka (membuat mereka lengah-penerj). Akibatnya, sebanyak tujuh 

puluh orang dari kaum muslimin tewas. 

Sementara itu, Abu Sufyan yang terus memperhatikan dari tempat yang 

tinggi berkata, “Apakah pada kaum ini ada Muhammad?” Rasulullah SAW 

bersabda, Jangan kalian jawab. ' Pertanyaan ini dikatakannya sebanyak 

tiga kali. 

Kemudian Abu Sufyan berkata, “Apakah pada kaum ini ada Ibnu Abi 

Ouhafah?” Tiga kali dia menanyakannya. Rasulullah SAW bersabda, Jangan 

kalian jawab. 

Abu Sufyan berkata lagi, “Apakah pada kaum ini ada Umar bin 

Khathab? Tiga kali dia menanyakannya. Rasulullah SAW bersabda, Jangan 

kalian jawab.” 

Kemudian Abu Sufyan menoleh kepada para sahabatnya dan berkata, 

“Mereka telah dibunuh.” Mendengar ucapan itu, Umar tidak dapat menahan 

diri hingga diapun berkata, “Kamu bohong, hai musuh Allah! Allah masih 

menyisakan orang yang akan menghinakanmu.” 

Abu Sufyan menjawab, “Tinggilah Hubal, tinggilah Hubal.” Maka 

Rasulullah SAW pun bersabda, Jawab dia. ' Para sahabat bertanya, “Apa 

yang harus kami ucapkan, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, Ucapkan: 

Allah lebih tinggi dan lebih mulia. 

Abu Sufyan berkata, “Kami memiliki “Uzza sedangkan kalian tidak 

memiliki Uzza.? 
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Rasulullah SAW bersabda, “Jawab dia. 'Para sahabat bertanya, “Apa 

yang harus kami ucapkan, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, Ucapkan: 

Allah adalah tuan kami sedangkan kalian tidak memiliki tuan. 

Lalu Abu Sufyan berkata, “Hari ini adalah hari pembalasan perang 

Badar. Kemenangan pada perang itu untuk mereka sedang kemenangan pada 

perang ini untuk kita.”'$ Sesungguhnya kalian akan menemukan pada kaum 

itu hukuman pembalasan yang tidak pernah aku perintahkan dan tidak 

merisaukanku.”””! 

Dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim”! dari Sa'ad bin Abi Waggash, 

dia berkata, “Aku melihat di sisi kanan Rasulullah SAW dan di sisi kiri 

beliau pada perang Uhud ada dua orang laki-laki yang memakai pakaian 

putih sedang berperang melindungi Rasulullah SAW dengan hebatnya.” 

Dalam riwayat lain dari Sa'ad: “Keduanya memakai pakaian putih. Aku 

tidak pernah melihat mereka sebelum dan sesudah hari itu. Mereka adalah 

Jibril AS dan Mikail AS.” 

Dalam riwayat lain: “Keduanya berperang melindungi Rasulullah SAW 

dengan hebatnya. Aku tidak pernah melihat mereka sebelum dan sesudah 

hari itu. 

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, “Tidak ada malaikat yang 

berperang bersama mereka pada hari itu, tidak juga sebelum dan sesudahnya 

kecuali pada perang Badar.” 

96 Dalam hadits Abu Sufyan disebutkan bahwa Heraclius bertanya kepadanya 

tentang perang antaranya dan Nabi SAW. Dia menjawab, “Perang di antara kami 

bergantian.” Maksudnya, suatu kali kami dapat mengalahkan mereka dan yang 

lainnya mereka dapat mengalahkan kami. 

917 HR. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 2/114, dari Ibnu Abbas RA, dan Ahmad 

dalam AI Musnad, 1/287. Ibnu Katsir berkata, “Ini adalah hadits gharib dan konteks 

yang sangat aneh. Ini termasuk hadits-hadits mursal Ibnu Abbas.” 

98 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan, 3/22. 
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Al Baihagi berkata,” “Maksud Mujahid bahwa malaikat tidak ikut 

berperang pada perang Uhud untuk membantu kaum muslimin ketika mereka 

membangkang terhadap Rasulullah SAW dan tidak sabar atas apa yang beliau 

perintahkan kepada mereka.” 

Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, dia berkata, “Allah SWT 

menjanjikan kepada mereka, jika mereka dapat sabar dan bertakwa, bahwa 

Dia akan mendatangkan bala bantuan berupa lima ribu malaikat yang memakai 

tanda. Sungguh Allah SWT telah mewujudkannya. 

Namun ketika mereka membangkang perintah Rasulullah SAW, 

meninggalkan barisan mereka dan melanggar ketentuan Rasulullah SAW yang 

beliau tujukan kepada mereka agar jangan meninggalkan posisi, serta 

menginginkan dunia maka ditariklah bala bantuan berupa para malaikat 

untuk mereka. Lalu Allah SWT menurunkan ayat, Ss 2383 A1 ih 3, 

cab “£ Pe 'Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya 

kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya. 

Allah SWT telah memenuhi janji-Nya dan memperlihatkan kemenangan 

kepada mereka. Namun ketika mereka melakukan maksiat maka Allah SWT 

gantikan dengan bencana untuk mereka.” 

Diriwayatkan dari Umair bin Ishag, dia berkata, “Ketika peristiwa 

Uhud, mereka dapat menembus barisan pelindung Rasulullah SAW. Ketika 

itu, Sa'ad terus melepaskan anak panahnya di hadapan beliau, sementara 

ada seorang pemuda yang mengambilkan anak panah untuknya. Setiap kali 

anak panah dilepaskan, pemuda itu segera mengambilkan anak panah yang 

lain. Pemuda itu berkata, “Lempar terus, hai Abu Ishag.” 

Ketika perang usai, para sahabat melihat-lihat siapa pemuda itu. Namun 

mereka tidak melihatnya dan bahkan tidak mengenalinya.” 

"9 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang bukti-bukti kenabian, 3/255-256. 
20 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang bukti-bukti kenabian, 3/256-257. 
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Muhammad bin Ka'ab berkata, “Ketika pembawa bendera kaum 

musyrikin tewas dan bendera mereka jatuh, Amrah binti Algamah Al 

Haritsiyah segera mengambilnya. Tentang hal ini Hassan berkata dalam 

bait syairnya, 

IN so TAI Aa SN YG 

Seandainya bendera itu tidak diambil oleh Al Haritsiyah niscaya 

mereka “ akan dijual di pasar-pasar seperti barang-barang yang di 

jual-belikan. | | 

Firman Allah SWT, »325 maknanya, kalian membunuh dan 

' membasmi mereka. Seorang penyair berkata, 

BATA AA CL US ALI Pat 

“Kami bunuh mereka dengan pedang maka jadilah “ sisa-sisa mereka 

terusir lalu binasa” 

Jarir berkata dalam bait syairnya, 

ALA LI MI AE US ra mekman 

“Pedang-pedang membunuh mereka sebagaimana memakan " 

sada. 

kobaran api akan pohon-pohon yang rimbun dan lebat” 

Abu Ubaid berkata, “mt adalah J—a:-'! (pembasmian dengan 
cara dibunuh). Dikatakan, pan 3 mmg, artinya apabila belalang itu mati 

oleh udara dingin. SN iow 3531, artinya dingin mematikan tumbuh- 

tumbuhan dan melenyapkannya.?! 

Uaag ix. artinya tahun kekeringan, mematikan segala sesuatu. 

Ru'bah berkata dalam bait syairnya, 

21 Lihat: Ash-Shihaah dan Al-Lisaan, materi hasasa. 
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KI ee Kake 

“Apabila kami mengalami tahun kekeringan “ yang memakan daun 

kering setelah daun hijau habis.” 2 

Asalnya adalah dari Hi, yaitu indera. Maka makna 45 5 artinya 

menghilangkan inderanya dengan cara dibunuh. 

Firman Allah SWT, aah “Dengan izin-Nya”, maksudnya adalah 

dengan ilmu-Nya atau dengan gadha dan perintah-Nya. 

Firman Allah SWT, ai 13 II 5 “Sampai pada saat kamu 

lemah” , maksudnya adalah kalian takut dan merasa lemah. Dikatakan, Jas 

- Hi Ja — J3. Jawab ' 55 dihilangkan, yaitu Ha 13 5 

(sampai pada saat kalian an Bi Kahangun diuji). Hali ini i boleh, sepenti firman 

Allah SWT, Jae , Ba usa hye EN Na 33 Seat ob 
“Danjika perpalingan mereka (darimu) ferasa amat berat bagimu, maka 

Jika kamu dapat membuat lobang di bumi atau tangga ke langit” 8 

maka lakukanlah. 

Al Farra berkata, “Jawab " K3 adalah FS . Huruf waw 

hanya sisipan dan tambahan. Sama seperti Pa Allah SWT, 

OWSU Si 353 2 on 453 Lala 3 “Tatkala keduanya telah 

berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), : 

dan Kami panggillah dia.” Maksudnya, kami panggillah dia. 

Imru'ul Oais berkata dalam bait syairnya, 

SAY MA oa Ab 

222 Lihat: 4l-Lisaan, materi hasasa. 

”3 Os. Al An'aam (61: 35. 4 

24 Os. Ash-Shaaffaat (37): 103-104. 
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“Maka ketika kami melewati daerah suatu kampung dan dia 
”925 

bersandar) Maksudnya, diapun bersandar. 

Menurut orang yang berpendapai seperti ini, boleh juga 

mengataan huruf waw pada as, sebagai sisipan. Maksudnya, 

Seat (33 133 s3 IS) 3 “Sampai pada saat kalian lemah dan 

berselisih, kalianpun mendurhakai.” 

Berdasarkan hal di atas, berarti dalam ayat ini ada yang ditahun 

dan ada yang diakhirkan. Yaitu: (as 2 Bsd 9 aa 2 NYI F5 - Abu Ali 

berkata, “as 3, '-o boleh menjadi jawaban, sedangkan « S adalah 

tambahan. Perkiraan susunannya: (uas , 3 33 9 Ass Sy I "s3 

Ia 3 -.». Sebagian ahli Nahwu pernah mengucapkan sebuah bait syair 

yang menunjukkan bahwa tsumma itu bisa saja menjadi sebagai tambahan. 

Bait syair itu sebagai berikut, 

3 4 £ - 
» ADA 0. oo £ 3 AO eat BN 2... 

ole Lana Kesan IS 33 Sp Ie an 5s) al 

“Aku melihat diriku apabila melewati malam, aku melewatinya penuh 

hawa nafsu " namun apabila aku berada di pagi hari, aku berada di 

pagi hari dalam keadaan biasa-biasa saja.” 

Akhfasy juga membolehkan tsumma menjadi sebagai tambahan, 

sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT, 

4 

Iab3 Ags zsl Sae C5 ag Las SNI Ae B3 (SI & 

- Pa 2. — G2 Bina z £ 

jab 5 SIN AI ga laa Y ol 

“Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi 

itu luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, 

serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) 

25 Lihat: Syarh Al Gasha'id Al Masyhurat, karya Nahhas, 1/19. 
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Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat 

mereka. "26 

Ada juga yang mengatakan bahwa hattaa bermakna ilaa. Dengan 

demikian tidak ada jawab baginya. Jadi maksud ayat adalah: Allah telah 

memenuhi janji-Nya kepada kalian sampai kalian lemah. Artinya, itu adalah 

janji dengan syarat tetap di tempat. 

Makna firman Allah SWT. «£5 3553 adalah kalian berselisih. Maksudnya, 
ketika sebagian pemanah berkata kepada sebagian lainnya, “Mari kita 

mengambil harta-harta rampasan perang itu”, dan sebagian lainnya berkata, 

“Kita harus tetap di tempat kita yang telah diperintahkan oleh Rasulullah 

SAW.” 

Firman Allah SWT, «£-223 artinya, kalian menyalahi perintah 
Rasulullah SAW untuk tetap di tempat. 

Firman Allah SWT, Cp5 U SU yah G3 “Sesudah Allah 
memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai”, yaitu kemenangan yang 

mulanya diraih oleh kaum muslimin pada perang Uhud. Tepatnya ketika 

pembawa bendera dapat dilumpuhkan, seperti yang telah diceritakan di atas. 

Ketika pembawa bendera itu tewas, Nabi SAW dan para sahabat beliau 

terpisah menjadi beberapa batalion yang saling berjauhan. Keadaan ini 

dimanfaatkan oleh musuh. Musuh langsung menyerang dengan serangan keras 

hingga membuat kaum muslimin kocar-kacir. 

Di awal peperangan, pasukan berkuda kaum musyrikin menyerang 

kaum muslimin dengan tiga kali serangan. Setiap kali serangan, mereka dihujani 

dengan anak panah hingga merekapun terpaksa kembali dengan membawa 

kekalahan. Lalu kaum muslimin menyerang dan mereka berhasil 

menghancurkan pasukan musuh. 

Ketika pasukan pemanah kaum muslimin yang berjumlah lima puluh 

226 Os. At-Taubah (91: 118. 
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personil melihat bahwa Allah SWT telah memberikan kemenangan kepada 

saudara-saudara mereka, merekapun berkata, “Demi Allah, untuk apa kita 

masih duduk di sini. Allah telah membinasakan musuh dan saudara-saudara 

kita telah mengusai kaum musyrikin.” 

Beberapa orang dari mereka juga berkata, “Kenapa kita masih berada 

di sini, sementara Allah telah menghancurkan musuh?” 

Akhirnya mereka meninggalkan posisi mereka yang diperintahkan oleh 

Rasulullah SAW untuk tidak ditinggalkan, berselisih, menjadi lemah dan 

membangkang terhadap Rasulullah SAW. Lalu, pasukan berkuda musuh 

segera mengambil alih posisi mereka dan membunuhi mereka. 

Ungkapan-ungkapan ayat ini menunjukkan celaan bagi mereka. Celaan 

ditujukan kepada mereka karena mereka hanya melihat awal kemenangan. 

Seharusnya mereka tahu bahwa sempurnanya kemenangan terdapat dalam 

tetap di tempat, bukan pada tindakan mundur atau meninggalkan tempat. 

Kemudian Allah SWT menjelaskan sebab perselisihan, Dia berfirman, 

& UT u ci Sus “Di antaramu ada orang yang menghendaki 

dunia”, yaitu harta rampasan perang. 

Ibnu Mas'ud RA berkata, “Kami tidak menyadari ada di antara sahabat 

Nabi SAW yang menghendaki dunia dan barang-barang duniawi sampai terjadi 

peristiwa Uhud.” 

Allah SWT berfirman lagi, 5-31 3x4 3 s3 “Dan di antara 
kamu ada orang yang menghendaki akhirat.” Mereka adalah orang-orang 

yang tetap berada di posisi mereka dan tidak menyalahi perintah Nabi SAW 

bersama komandan mereka, Abdullah bin Jubair RA. 

Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal yang ketika itu masih kafir 

menyerangnya, lalu dia membunuhnya bersama orang-orang yang tersisa. 

9! Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith, 3/79, dari 

Ibnu Mas'ud RA, dan Ibnu “Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz, 31372. 

3! 
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Semoga Allah SWT merahmati mereka. 

Celaan ditujukan kepada orang yang mundur atau meninggalkan tempat, 

bukan ditujukan kepada orang yang tetap di tempat. Sebab, orang yang 

tetap di tempat beruntung dengan mendapatkan pahala. Hal ini sama dengan 

apabila azab menimpa suatu kaum secara umum. Pelaku kebaikan dan anak- 

anak ikut binasa. Akan tetapi kebinasaan yang mengenai mereka bukan 

merupakan suatu azab. Justeru itu adalah sebab mendapatkan pahala. 

Wallaahu a'lam. 

Firman Allah SWT, KI Pan —ua e c “Kemudian Allah 
memalingkan kamu dari mereka untuk mengiji Naa ” Maksudnya, 

setelah kalian dapat menguasai mereka, Dia mengembalikan kalian dari 
mereka dengan kekalahan. i 

Ini menunjukkan bahwa maksiat itu diciptakan oleh Allah SWT. 
Sementara kelompok Mur'tazilah berkata, “Makna ayat: “Kemudian kalian i 
berpaling.” Menyandarkannya kepada Allah SWT dengan sebab Dia | 
mengeluarkan rasa takut dari hati orang-orang kafir terhadap kaum muslimin 
merupakan ujian bagi kaum muslimin.” | 

Al Ousyairi berkata, “Ini tidak dapat mendukung pendapat mereka, 
karena mengeluarkan rasa takut dari hati orang-orang yang kafir hingga 
mereka meremehkan kaum muslimin adalah perbuatan buruk, sedangkan 
menurut mereka bahwa perbuatan buruk tidak mungkin dari Allah SWT. 
Dengan demikian, tidak ada makna apapun bagi firman Allah SWT, 
- io 5 5 8”Adaj juga yang mengatakan bahwa makna «-:£ , no 
Nan kamu dari mereka” adalah Dia tidak membebani kalian 
untuk mengejar mereka. 

..1a 

Firman Allah SWT, gs» 3JI Je ge 33 213 ima Ls Sal: “Dan 
sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai 
karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang yang beriman.” 
Maksudnya, tidak membinasakan kalian setelah melakukan maksiat dan 
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menyalahi perintah. 

Ada yang mengatakan bahwa firman Allah SWT ini ditujukan kepada 

seluruh manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa firman Allah SWT ini 

ditujukan kepada para pemanah yang menyalahi apa yang diperintahkan 

kepada mereka. Inilah yang dipilih oleh An-Nahhas. 

Mayoritas ahli tafsir berkata, “Padanan ayat ini adalah firman Allah 

Ke Usis 15 Kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu. 2 

Gan ed Ie Jas 2» 2, “Dan Allah mempunyai karunia (yang 

dilimpahkan) atas orang-orang yang beriman. ' Yakni dengan maaf dan 

ampunan.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Tidak pernah 

Nabi SAW ditolong di suatu tempatpun seperti beliau ditolong pada perang 
Uh »” 

Dia berkata lagi, “Sebelumnya kami tidak mempercayainya.” 

Dia berkata lagi, “Sekarang, antaraku dan antara orang yang tidak 

mempercayainya ada kitab Allah “azza wajalla. Sesungguhnya Allah SWT, 

berfirman pada perang Uhud, -55l: “£ pai Dj 20223 AI ih 3, 

“Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, 

ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya. TH artinya Ja 

ka 3. LL fx... te Sao ME LI Maan Sun A3 s- 
LAU KAU ah G3 Aiman PH p3E533 Alah GI 
sea bian ey Leo ah, Gee s3 nia s3 
IG SE LS ya 3 AI Tapi oa ia Gali Tapa ya jan 

. 2 ». 392 “. . £ Bgn UN £ 

Ong JP yjitas 33 AN us las 

Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan 

mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu 

apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia 

?8 Os. Al Bagarah f2): 52. 
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dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian 

Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan 

sesungguhnya Allah telah mema 'afkan kamu. Dan Allah mempunyai 

karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang yang beriman. ' 

Orang yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah para pemanah. 

Sebelumnya, mereka ditempatkan oleh Nabi SAW di sebuah tempat. 

Kemudian beliau bersabda, 

Dn ons Ua Uaa ON Una So GA ole 3 Wal 
n n n 4 

Us 3 
. 

“Lindungi belakang kami. Jika kalian melihat kami berperang maka 

Jangan kalian turun untuk menolong kami dan jika kalian melihat kami 

mengambil harta ghanimah maka jangan pula kalian mengikuti kami. 

Ketika Rasulullah SAW berhasil mendapatkan harta rampasan perang 

dan menyingkirkan pasukan kaum musyrikin, para pemanahpun meninggalkan 

tempat mereka dan masuk ke perkemahan musuh untuk menjarah. Barisan 

para sahabat Nabi SAW menjadi kocar-kacir. Mereka seperti ini —lalu dia 

menggabungkan jari-jemarinya— dan menjadi tidak jelas. 

Tatkala para pemanah mengosongkan posisi mereka, pasukan berkuda 

musuh segera menempati posisi tersebut dan menyerang para sahabat 

Rasulullah SAW. Akibatnya banyak kaum muslimin yang menjadi korban. 

Padahal pada mulanya kemenangan diraih oleh Rasulullah SAW dan para 

sahabat beliau, bahkan berhasil membunuh tujuh atau sembilan pembawa 
— bendera. 

Kaum muslimin berusaha kembali mencapai gunung namun mereka tidak 
bisa mencapainya. Orang-orang berkata, “Penyerang ada di dekat Mihras.””9 

"9 Mihras adalah sebuah batu berlubang yang dapat memuat banyak air. Terkadang 
digunakan untuk penampungan air. Ada juga yang mengatakan bahwa Mihras adalah 
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Sementara syaitan berteriak, "Muhammad telah dibunuh.” Hampir tidak ada 

yang meragukan bahwa itu adalah benar. 

Kami terus percaya bahwa beliau telah dibunuh hingga beliau 

memperlihatkan diri kepada kami dengan diapit oleh dua Sa'ad.”0 Kami 

mengenali beliau dengan condongnya tubuh beliau ke depan apabila berjalan. 

Kamipun gembira sampai seakan-akan kami tidak pernah mengalami apa 

yang baru saja kami alami. Beliau mendekati kami sambil bersabda, 

Hi 3 133 gp IP Uas SE 

“Allah amat murka terhadap kaum yang membuat wajah Nabi mereka 

berdarah. 3! 

Ka'ab bin Malik berkata, “Aku adalah orang yang pernah mengenali 

Rasulullah SAW. Aku dapat mengenali beliau dengan melihat kedua mata 

beliau yang bercahaya. Maka aku berseru dengan sekeras-kerasnya, “Wahai 

kaum muslimin, bergembiralah. Ini Rasulullah SAW telah datang.” Lalu beliau 

mengisyaratkan kepadaku agar aku diam.” 

Firman Allah: 

deh IG, AN Je LE V3 Lyn 3 
“ 

Ta EL Je ips Ag : 

Duka tu Al, Haniu 

“(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada 

na 

“ 
—a 

nama mata air di Uhud. Lihat: Al-Lisaan, hlm. 4652. 

930 Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. 

281 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Peperangan, bab: Tentang luka 
yang menimpa Nabi SAW pada perang Uhud, 3/26. 
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seseorangpun, sedang Rasul yang berada di antara kawan- 

kawanmu yang lain memanggil kamu, karena itu Allah 

menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu 

jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan 

terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.” (Os. Aali “Imraan (3): 153) 

3 berhubungan dengan firman Allah SWT, 2 Lx2 4193. Oiraat 
pada umumnya adalah c, KA yaitu dengan huruf ta" berharakat 

dhammah dan huruf 'ain berharakat kasrah. 

Abu Raja' Al “Atharidi, Abu Abdurrahman As-Sulami, Hasan dan 

Oatadah membaca dengan huruf ta' dan huruf “ain berharakat fathah.??? 

Maknanya, kalian mendaki gunung. 

Sedangkan Ibnu Muhaishin dan Syibl membaca “534 Y5 Dyiatai 31, 
yaitu dengan huruf ya" pada kedua ungkapan tersebut. 

Hasan membaca 4 yi ,”3 yaitu dengan satu huruf waw saja. Abu Bakar 

bin Ayyasy dari Ashim meriwayatkan 5, js 4 Yaitu dengan huruf ta' 

berharakat dhammah. Namun ini adalah giraat yang tidak mutawatir, disebutkan 

oleh An-Nahhas.?8 

Abu Hatim berkata, “:-,'',f, artinya apabila aku berlalu di hadapanmu. 

Uap, artinya apabila aku mendaki sebuah gunung atau Jainnya. Dengan 

”3 Oiraat ini disebutkan oleh An-Nuhhas dalam Ma 'aani Al Our 'an, 1/495, Ibnu 
“Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz, 31374, dan Ath-Thabari dalam Jaami' Al 
Bayaan, 4/87. Ath-Thabari menganggap kuat giraat jumhur ulama. Dia juga berkata, 
“Maknanya adalah as-sabgu wal harbu (berlari di tanah yang datar).” 
” Oiraat Hasan ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz, 3/ 

374, Dia berkata, “Ini adalah giraat yang tersusun menurut bahasa orang yang 
menghamzahkan huruf waw yang berharakat dhammah, kemudian harakat hamzah 
dipindahkan ke haruf Jam dan salah satu huruf waw yang berharakat sukun : 
dihilangkan. 

284 Lihat: J'rab Al Our 'an, karya An-Nuhas, 1/412. 
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demikian maka 3WY' artinya berjalan di tanah datar, lembah dan lorong. 

Sedangkan 3 asa! artinya naik ke atas gunung, loteng dan tangga. Maka, 

diperkirakan bahwa mendakinya mereka ke atas gunung setelah berjalannya 

mereka di lembah. Maka, benarlah makna dengan giraat O'ykakaf dan 

Oatadah dan Rabi” berkata, “s»1g! 8 ea an Ugdatot Sedangkan 

giraat Ubay, Sd Oka 3. Ibnu Abbas RA berkata, 

“3 41 4 Vito,” Kedua giraat itu adalah benar. Pada hari itu, di antara 
orang-orang kalah ada yang berjalan di tanah datar dan ada yang mendaki. 

Wallaahu a'lam. 

Al Outabi dan Mubarrad berkata, “1.:,f, apabila seseorang pergi jauh 

dan bersungguh-sungguh pergi. Seakan-akan 382! artinya menjauh dari bumi 

seperti naik tinggi. Seorang penyair berkata,” 

£ 0. o, 2... aa Big 4 oo £. 02i 3 Le ET 

asa DA es pub HAK Cp Klllika Y 
. 

' 

“Ketahuilah, hai orang yang meminta, di mana kamu berada 

sekarang? “ sesungguhnya untuk permintaan itu di kota Yatsrib.” 
Bye 

Al Farra berkata,” “3te.e Yl artinya memulai perjalanan dan 145! 

artinya pulang dari perjalanan. Dikatakan, 22 Ily Sa Jl NAK 5 Vinoi 

artinya, apabila kami memulai perjalanan dari baghdad ke Mekah dan ke 
Khurasan. Uh, apabila kami telah pulang.” 

Abu Ubaidah menyebutkan sebuah bait syair,” 

” 6 PN 
SAM loh Ea 06 | de 3 s3 18 

235 Dia bernama A'sya Oais. Bait syair ini diungkapkan olehnya dalam kumpulan 
syair pujian untuk Nabi SAW. Awalnya, 

Tidakkah kedua matamu pernah terpejam satu malampun karena sakit mata “ 
dan tidakkah kamu dapat melihat apa yang bisa dilihat oleh orang sehat 

236 Lihat: Ma'aani Al Our an, karyanya, 1/239. 

287 Lihat: Majaaz Al Our 'an, karyanya, 1/105. 
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“Dahulu kamu menangis karena kepergian “ sekarang kamu gembira 

saat penunggang unta telah berteriak.” 

Mufadhdhal berkata, “2-, ciaip Axp maknanya sama.” 
eaZ 

Makna ,,, 36 adalah &' yaa 3 o '#x (kalian tinggal dan berdiam). 

Maksudnya, sebagian dari kalian tidak menoleh kepada sebagian lainnya 

karena lari. Sebab Pa S€ &A! biasa menolehkan kepalanya kepada 

sesuatu atau leher hewan tunggangannya. 

Fts ja maksudnya adalah Muhammad SAW. Demikian yang 

dikatakan oleh Al Kalbi. 3 3 a aa sg Aa aa 1, “Sedang Rasul yang 

berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu”, 

maksudnya di belakang kalian. Dikatakan bahwa fulan datang dalam 

rombongan terakhir. 

Dalam Al Bukhari disebutkan,” SM adalah bentuk mu '“annats 

aakhirikum. Amr bin Khalid menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan 

kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku 

mendengar Barra bin Azib berkata, “Nabi SAW mengangkat Abdullah bin 

Jubair sebagai komandan pasukan infantri pada perang Uhud, namun mereka 

datang dengan membawa kekalahan. Itu terjadi, ketika Rasulullah SAW 

memanggil mereka di belakang mereka dan tidak tinggal bersama Nabi SAW 

selain dua belas orang.” 

Ibnu Abbas RA dan lainnya berkata, “Panggilan Nabi SAW itu adalah: 

“Wahai hamba-hamba Allah, kembalilah kalian.”” Seruan beliau itu 

merupakan bentuk perbuatan mencegah dari yang mungkar. Mustahil Rasulullah 

SAW melihat yang mungkar, yaitu kekalahan tetapi beliau tidak melarangnya.” 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Ini menurut pendapat yang mengatakan 

bahwa kekalahan itu maksiat, namun sebenarnya bukan maksiat. Akan ada 

penjelasannya lebih lanjut, insya Allah. 

28 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perang, 1/24. 
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FirmanAllah SWT, Pa ES FG. «5! dalam bahasa artinya at- 

taghihiyah (tertutup). PES Sak artinya aku menutupi sesuatu. 

ing IG « 9 “ 2, apabila malam dan siang gelap. Contoh lain, JA — 

apabila hilal tidak terlihat. —ahi Ai as. 71 

Mujahid, Oatadah dan lainnya berkata, “ Ai pertama maksudnya 

terbunuh dan luka, sedangkan “ kedua maksudnya kesedihan karena 

terbunuhnya Nabi SAW” seperti yang diteriakkan oleh syaitan. ? 

Ada juga yang mengatakan bahwa 3 pertama maksudnya Keonsipan 

dan harta rampasan perang yang tidak mereka dapatkan, sedangkan A 

kedua maksudnya pembunuhan dan kekalahan yang menimpa mereka. 

Ada lagi yang mengatakan bahwa ea pertama maksudnya kekalahan 

dan A kedua maksudnya leluasanya Abu Sufyan dan Khalid memperhatikan 

mereka dari atas gunung. Sebab, ketika kaum muslimin melihat kedua orang 

ini berada di atas gunung, kaum muslimin menjadi sedih dan mereka mengira 

bahwa kedua musuh ini akan menyerang mereka, lalu membunuh mereka. 

Maka Allah melupakan hal ini. 

Ketika itulah Nabi SAW berucap, 

Le Ss y LN 

“Ya Allah, jangan engkau tinggikan mereka atas kami.” 

Seperti yang telah dijelaskan. 

Berdasarkan pendapat ini, huruf ba "pada 2 bermakna “ala. Namun 

ada juga yang mengatakan bahwa huruf ba 'itu bermakna seperti biasanya. 

Artinya, mereka membuat Nabi SAW sedih dengan sebab mereka menyalahi 

beliau. Maka dengan sebab itu, Allah SWT menimpakan kepada mereka 

289 Lihat: Ash-Shihaah, 5/1998. 

240 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma 'aani Al Our 'an, dari Mujahid, 

1/496, dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith, 3/83. 
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kesedihan dengan terbunuhnya beberapa orang di antara mereka. 

Hasan berkata, “ Ta nana “Karena itu Allah menimpakan atas 

kamu kesedihan”, pada perang Uhud 23 “Atas kesedihan, pada perang 

Badar karena orang-orang musyrikin. Dia menyebut a sebagai 1 — 

(balasan) sebagaimana Dia menyebut Hii sj (balasan dosa) dengan 

Si (dosa). 

Ada juga yang mengatakan bahwa Allah SWT mengingatkan mereka 

dengan dosa mereka maka mereka sibuk dengan hal itu hingga lupa dengan 

apa yang menimpa mereka. 
sa”, .. “ 

Firman Allah SWT, 31, pan Tp BU Jai 33 
Ou yaa Ls 3 aa “Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang 

luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ” Lam berhubungan dengan firman 

Allah SWT, » 2 Lie Lil. 

Ada juga yang mengatakan bahwa ia berhubungan dengan firman Allah 

SWT, 13 KE Ham . Artinya, kesedihan sesudah kesedihan itu ada 

supaya kalian tidak sedih atas harta rampasan perang yang tidak kalian 

dapatkan dan atas kekalahan yang menimpa kalian. Namun yang pertama 

adalah yang Pang! Pa 

U pada « SI berada pada posisi khafadh. Ada yang 

na bahwa y adalah Shilah, artinya "#53 S “Supaya kalian bersedih 

hati terhadap apa yang luput daripada kalian dan apa yang menimpa kalian, 

sebagai siksa bagi kalian karena menyalahi Rasulullah SAW.” Hal ini sama 

seperti firman Allah SWT, SEX 3) 3n3 JI HKG CL “Apakah yang 
menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku 

Menyunanaa ?»”91 Maksudnya, 4xejot, dan firman-Nya, 

ar di “Val AI SI J “Kami terangkan yang demikian itu) supaya ahli 

281 Os. Al A'raaf (7): 12. 
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Kitab mengetahui. ””? Maksudnya, Had. Ini juga merupakan pendapat 

Mufadhdhal. | 

Ada yang mengatakan bahwa maksud firman Allah SWT, 

233 £ ash adalah berbagai kesedihan secara berturut- turut menimpa 

kalian, supaya setelah ini kalian tidak sibuk dengan harta rampasan perang. 

Olkas Va ab “Si, “Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” Dalam ayat ini terkandung peringatan dan ancaman. 

Firman Allah SWT: 

an N 

Ba sn us al SN nd SE 

TEMA Bes EA Soha al KAT As Rajibs 
jie Ad EA TO bor Iga Dis 

UR AI d G3 ank Ae IC emil 
JI JIN ade SD GI Ka un - 

(Kai IE pi GL YG ae 
& pal la 5 Pale 2013 

“Kemudian setelah kamu berduka-cita Allah menurunkan kepada 

kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan 

daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri 

mereka sendiri: mereka menyangka yang tidak benar terhadap 

Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, “Apakah ada 

bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?” 

Katakanlah, “Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan 

X 

942 Os. Al Hadiid (57): 29. 
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Allah.' Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak 

mereka terangkan kepadamu, mereka berkata, “Sekiranya ada bagi 

kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya 

kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini.” Katakanlah, 

. SSekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang 

telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu ke luar juga) ke tempat 

mereka terbunuh.' Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji 

apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang 

ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati.” 

(Os. Aali Imraan (3): 154) 

Firman Allah SWT, 145 KG SIT ak G3 Kie gpt Gu 
dan 33! (keamanan) adalah sama.”? Ada juga yang mengatakan bahwa 

“ui dikatakan hanya bersama sebab-sebab ketakutan, sedangkan :»$! 

dikatakan tanpa ada sebab-sebab ketakutan. 

2641 dinashabkan (yui) dengan sebab Jt dan («4 adalah badal 
dari ut - Ada juga yang mengatakan bahwa ia nashab karena sebagai maf 'uul 

lah. Sepertinya Allah SWT berfirman, LW' SW “X2 Ysf (Diamenurunkan 
kepada kalianuntuk keamanan kantuk). — 

Ibnu Muhaishin membaca #4f , yaitu dengan huruf mim berharakat 
sukun. 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT mengaruniakan kepada orang- 

orang yang beriman setelah kesedihan-kesedihan pada perang Uhud rasa 

kantuk hingga sebagian besar dari mereka tertidur. Sesungguhnya orang yang 

mengantuk hanya orang yang merasa aman, sedangkan orang yang takut tidak 

akan dapat tidur. 

Al Bukhari meriwayatkan?“ dari Anas RA, bahwa Abu Thalhah RA 

"8 Lihat: Al Mufradaat fii Ghariih Al Our 'an, karya Raghib Al Ashfahani, hlm. 
67, dan Lisan Al “Arab, 1/140. 

“4 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan, 3/24. 
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berkata, “Kami diselimuti oleh kantuk, padahal kami masih dalam barisan 

kami pada perang Uhud. Bahkan, pedangku sampai terlepas dari tanganku, 

dan akupun segera mengambilnya.” 

Firman Allah SWT, 3 “ Meliputi”, boleh dibaca dengan huruf ya ' 

dan fa" Dibaca dengan ya ' artinya kantuk yang meliputi dan dibaca dengan 

fa artinya keamanan yang meliputi. Li bisa berarti tunggal dan bisa juga 

berarti jamak. 6 
Firman Allah SWT, akal EA 36 35 33 Rajlbs Se eniaan lagi 

telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri”, yaitu orang-orang munafik: Mu'attib 

bin Ousyair dan para sahabatnya. Mereka ikut berperang karena menginginkan 

harta rampasan perang dan takut terhadap orang-orang yang beriman. Oleh 

karena itu, mereka tidak diliputi oleh kantuk, menyesali keikutsertaan dan 

mengatakan berbagai isu atau perkataan-perkataan yang tidak jelas 

kebenarannya. 

Makna satakal ai 15 adalah membawa mereka kepada 

kecemasan. «—' adalah apa yang kamu cemaskan dengan sebabnya. 

Dikatakan, La Gak (sesuatu telah mencemaskanku), maksudnya sesuatu 

itu merupakan salah satu kecemasanku. : — "artinya ya— "— (perkara 

yang berat). s1! saj juga berarti —ai (mengkhawatirkanku) dan « aa 

berarti ,—5! (melelehkanku).” 

Huruf waw pada firman Allah SWT, 17W3 adalah waawul haal 

(menunjukkan keadaan) yang bermakna idz (ketika). Maka maksudnya, ketika 

segolongan lagi mengira bahwa perkara Muhammad SAW adalah batil dan 

dia tidak akan ditolong. 

“45 Dengan huruf ta' dibaca oleh Ibnu Katsir, Nafi', Ashim, Abu Amr dan Ibnu 

Amir, karena yang meliputi adalah kantuk. Sedangkan dengan huruf ta" dibaca 

oleh Hamzah dan Al Kisa'i, karena yang meliputi adalah 4--f. Kedua Oiraat ini 

termasuk giraat sab 'ah yang mutawatir, sebagaimana yang tertera dalam Al Ignaa ', 

2/623. Lihat: Al Bahr Al Muhith, 3/86, dan tafsir Ibnu “Athiyah, 3/380. 

74 | jhat: Lisan Al “Arab, 5/4702-4703. 
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Firman Allah SWT, ale se maksudnya seperti sangkaan orang- 

orang jahiliyah. Jadi, kata ahl dihilangkan.” 

Firman Allah SWT, sis ASI Ga u Ja 3 sis “Mereka berkata, 

“Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam 

urusan ini?” Konteksnya pertanyaan, namun maknanya adalah pengingkaran. 

Maksudnya, tidak berhak bagi kita sedikitpun (hak campur tangan) dalam 

urusan ini, yaitu perkara keberangkatan untuk berperang. Kami keluar hanya 

karena terpaksa. 

Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah SWT yang menceritakan tentang 

mereka, Ly Les C3 AI Ga BoS j “Sekiranya ada bagi kita 

barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak 

akan dibunuh (dikalahkan) di sini.” 

Zubair berkata, “Dikirimkan kepada kami untuk tidur pada hari itu. 

Aku mendengar perkataan Mu'attib bin Ousyair saat rasa kantuk 

menyelimutiku. Dia berkata, “Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak 

campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) 

di sini,” 948 

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah tidak ada bagi 

kita sedikitpun kemenangan yang dijanjikan oleh Muhammad. Wallaahu 

a'lam. 

3S, 2 

Firman Allah SWT, 3 PU HT Sl J3 “Katakanlah, 

1 Yakni yang disifati yaitu ahl (orang-orang). Jahiliyah adalah masa sebelum 
Islam. Maksud sebenarnya adalah orang-orang musyrik. Ath-Thabari meriwayatkan 

dari Oatadah pada firman Allah SWT, AI 55, dia berkata, “Sangkaan ahli 
kemusyirikan.” 

“88 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jaami' Al Bayaan, 4/94, dari 

Zubair RA, dia berkata, “Demi Allah, sesungguhnya aku mendengar perkataan 

Mu 'attib bin Ousyair, saudara Bani Amr bin Auf saat rasa kantuk menyelimutiku. 
Sepertinya aku mendengar dalam mimpi dia berkata, “Sekiranya ada bagi kita 
barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan 
dibunuh (dikalahkan) di sini,” 

(TE Surah Aali “Imraan | 
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“Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah.” Abu Amr dan 

Ya'gub membaca sie, yaitu dengan rafa" sebagai mubtada', sedangkan 

khabarnya adalah 3 . Kalimat mubtada' dan khabar tersebut adalah 

khabar inna. Ini sama seperti firman Allah SWT, 

2g ta ama di Ie IyyaS Lil SP adi (33 “Dan pada hari 

kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap 

Allah, mukanya menjadi hitam”? Sementara ahli giraat lainnya membaca 

dengan nashab, yakni #12 ' Sebagaimana Anda berkata, & — 2 

“Sesungguhnya perkara seluruhnya milik Allah.” Ini adalah bentuk penegasan. 

P4 semakna dengan ajma” dalam meliputi dan keumuman. Ajma' 

sendiri tidak diucapkan kecuali sebagai taukiid (penegasan). 

Ada yang mengatakan bahwa ,4 adalah na'at bagi AY!. Akhfasy 

berkata, “ :K adalah badal.” 

Makna ayat: Kemenangan di tangan Allah. Dia menolong siapa yang 

dikehendaki-Nya dan menghinakan siapa yang dikehendaki-Nya. 

Juwaibir berkata, dari Dhahhak, dari Ibnu Abbas RA tentang firman 

Allah SWT, dpi sb Si peta AL ne adas “Mereka menyangka yang 

tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah”, “Yaitu 

mendustakan takdir. Mereka memprotes, maka Allah SWT berfirman, 

& A Ps) Ol Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. ' 

Yaitu, takdir baik dan buruk adalah datangnya dari Allah SWT.” 

Firman Allah SWT, aya a yak “Mereka menyembunyikan 

dalam hati mereka”, kemusyrikan, kekufuran dan pendustaan. Firman Allah 

SWT, Ai byk NU “Apa yang tidak mereka terangkan kepadamu ', 

maksudnya, mereka nampakkan kepadamu. Firman Allah SWT, 

289 OS. Az-Zumar (391: 60. 

950 Kedua giraat: dengan rafa? dan nashab termasuk giraat jaba 'ah yang mutawatir 

seperti yang tertera dalam Al Igna', 2/623, dan Tagrib An-Nasyr, hlm. 102. 
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Laguna 43 Lean 2 5 WoS Jo), “Mereka berkata, “Sekiranya 

ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, 

niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini” ” maksudnya, niscaya 

tidak akan dibunuh keluarga-keluarga kami. 

Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik 

berkata, “Seandainya kami mengerti niscaya kami tidak akan ikut memerangi 

penduduk Mekah dan niscaya tidak akan dibunuh pemimpin-pemimpin kami.” 

Maka Allah SWT menjawab perkataan mereka dengan Enman-N Ya, 

Kam As 3 Ji maksudnya, 7 £ (keluar). £ pai maksudnya 
diwajibkan. #EJJI as maksudnya, di Lauh Mahfuuzh. Haalah Ji 

maksudnya menuju ke tempat mereka terbunuh. 

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud "J1 Hae Nae adalah 

diwajibkan atas mereka perang. Diungkapkan dengan pembunuhan, sebab 

dalam perang pasti terjadi pembunuhan. | 

Abu Haiwah membaca laburriza, yaitu dengan huruf ba “berharakat 

dhammah dan huruf ra" bertasydid.”! Artinya, dikeluarkan. 

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah seandainya kalian 

tidak ikut, wahai orang-orang munafik, niscaya kalian akan keluar juga ke 

tempat lain yang di sana kalian akan terbunuh, hingga Allah dapat menguji apa 

yang ada di dalam dada dan menampakkannya kepada orang-orang yang 

beriman. 

Waw pada firman Allah SWT, 55135 adalah sisipan. Sama seperti firman 

Allah SWT, 3 3 yi | Iv 5x5 “Dan (Kami memperlihatkannya) agar 

Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin.”? Sebenarnya adalah 

5,3, tanpa waw. 

”! Giraat Abu Haiwah ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam tafsirnya, 3/384, 
dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith, 3/90. Oiraat ini bukan giraat yang 
mutawatir. 

”2 Os. Al An'aam (6): 75. 
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Fi'il yang harus ada bersama Jaam kay dihilangkan. Perkiraannya: 

“Se A33 SE 3 Uh Saji GUA 3, 
as - . Ie Gian . .. 4 .... Ke bay Sa PA 3 Ke 

Bae By Sa 
“Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam 

dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah 

SWT mewajibkan atas kalian perang dan tidak menolong kalian pada 

perang Uhud untuk menguji kesabaran kalian dan membersihkan dari 

kalian kesalahan-kesalahan kalian, jika kalian bertaubat dan ikhlas.” 

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah agar segala 

yang telah Dia ketahui dalam alam gaib terjadi secara nyata dan dapat 

disaksikan. 

Ada lagi yang mengatakan bahwa dalam ungkapan itu ada mudhaf 

yang dihilangkan. Perkiraannya: 1 s83f :4£3 (untuk menguji para wali 

Allah). NN 
Makna AA telah dipaparkan sebelumnya. Firman Allah SWT, 

3 gaadi Aa Sale 21 “Allah Maha Mengetahui isi hati”, maksudnya 

apa yang ada di dalamnya, baik dan buruk. Ada yang mengatakan 

3 gadi AA adalah dada/hati itu sendiri. 

Firman Allah SWT: 

KL 4 1 PL 202 10. 3 09 -. Gg 

orasi! HA 2 Lag Oles ap (Na J3 sd ol 
8 3 gag o- 364“ 

ai DA sit MJ He Mus dah Na 

“Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari 
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bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh 

syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat 

(di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi ma'af 

kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

| Penyantun. ” (Os. Aali Imraan (3): 155) 

. FirmanAllah SWT, HS La yaa Giaa HA LSI. Kalimat ini 
adalah khabar | isis cai O Ol “Sesungguhnya orang-orang yang berpaling 

"di antaramu”. , maksudnya orang-orang yang berpaling dari memerangi kaum 

5 musyrikin pada perang Uhud. Demikian yang diriwayatkan dari Umar RA 

dan lainnya.” 

Menurut As-Sudi, bahwa maksudnya adalah orang yang lari ke 

Madinah pada waktu mengalami kekalahan, bukan orang yang naik ke atas 

gunung. 

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah suatu kaum dengan 

para pembantu mereka yang tidak ikut bersama Nabi SAW pada waktu 

mengalami kekalahan selama tiga hari, kemudian mereka pulang. 

Makna Sa: 2J7 #4521 adalah syetan mengungkit kembali kesalahan- 
kesalahan mereka dengan mengingatkan mereka dengan kesalahan-kesalahan 

mereka yang telah lalu. Akhirnya mereka tidak mau tetap tegar agar tidak 

953 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jaami' Al Bayaan, 3/95, dari 
Umar RA, dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith, 3/90. Konteksnya sebagai 

berikut: Umar RA menyampaikan khutbah pada hari Jum'at. Dia membaca surah 
Ali “Imraan. Dia senang, apabila menyampaikan khutbah, membaca surah ini. Ketika 
sampai pada ayat ini, dia berkata, “Pada peristiwa Uhud, saat kami dapat dikalahkan, 

aku mendaki gunung. Aku berlari seperti orang kehausan melihat air, sementara 

orang-orang berkata, “Muhammad telah dibunuh.” Maka akupun berkata, “Tidak 
ada seorangpun yang kutemui mengatakan bahwa Muhammad telah dibunuh kecuali 
aku pasti membunuhnya.” Hingga kami berkumpul di atas gunung. Lalu turunlah 

ayat ini seluruhnya.” 

. 989 Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyah dalam A4l-Bahr Al-Muhith, 3/90, dari 

'As-Suddi dengan lafal yang hampir sama. 
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terbunuh. Inilah makna 1125 L yana. 

Ada juga yang mengatakan bahwa makna HI Iz/ adalah syetan 

membawa mereka kepada kesalahan. Ini berpola Jai———s', dari —irs 

yang berarti ———zkss (kesalahan). 

Ada yang mengatakan bahwa Jj dan Jjf bermakna sama. Kemudian 

dikatakan, “Mereka tidak mau berperang sebelum mengikhlaskan taubat. 

Karena inilah mereka berpaling.” Ini pendapat pertama. 

Sedangkan pendapat kedua adalah dengan sebab pembangkangan 

mereka terhadap Nabi SAW, karena meninggalkan posisi dan cenderung 

kepada harta rampasan perang. 

Hasan berkata, “Maksud |,” ££ U adalah penerimaan mereka terhadap 

apa yang dibisikkan oleh Iblis.” Al Kalbi berkata, “Syetan menghiasi untuk 

mereka perbuatan-perbuatan mereka.” (Maksudnya, membuatnya terlihat 

baik-penerj.) 

Ada yang mengatakan bahwa mundur bukanlah suatu kemaksiatan, 

sebab mereka ingin berlindung di Madinah. Lalu musuh tidak lagi mengejar 

mereka, karena mendengar bahwa Nabi SAW telah dibunuh. Boleh juga 

dikatakan, karena mereka mendengar doa Nabi SAW dengan perasaan takut 

yang mereka alami. Boleh juga dikatakan, karena jumlah musuh berlipat ganda. 

?55 Perkataan ini tidak benar, juga perkataan sebagian sahabat yang lari dari medan 
perang pada perang Uhud, seperti Ali dan Utsman, sedangkan lari dari medan 

perang itu adalah dosa besar. Orang yang mengatakan perkataan ini berpendapat, 
“Ini menjelaskan bahwa mereka tidak lari dari medan perang karena kemunafikan, 

akan tetapi mereka lari karena takut dibunuh sebelum bertaubat. Syaikh Ali Ash- 
Shabuni dalam Haamisy Ma'aani Al Our aan, 1/500 berkata, “Yang benar adalah 

syetan tidak mendatangi manusia dengan nasehat ini untuk menakut-nakuti mereka 
terhadap dosa hingga mereka bertaubat. Akan tetapi dia menipu mereka dan 
membujuk mereka untuk melakukan dosa. Sesungguhnya larinya mereka karena 

kaget dan khawatir, ketika tersiar kabar bahwa Muhammad telah dibunuh. Kejadian 
ini ibarat petir yang menyambar atas mereka dan melenyapkan mimpi-mimpi 

mereka.” 
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Mereka hanya berjumlah tujuh ratus orang sedangkan musuh berjumlah tiga 

ribu orang. 

Pada keadaan seperti itu boleh mundur, akan tetapi mundur 

meninggalkan Nabi SAW adalah kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Bisa 

jadi mereka mengira bahwa Nabi SAW berlindung ke gunung juga. Namun 

perkiraan pertama adalah yang paling baik. 

Kesimpulannya, jika perkara itu dinyatakan sebagai sebuah dosa maka 

sungguh Allah SWT telah memaafkannya. Jika perkara itu dinyatakan sebagai 

tindakan mundur yang dibolehkan maka ayat di atas turun pada orang yang 

mundur begitu jauh dan lebih dari batas mundur yang dibolehkan. 

Abu Laits As-Samargandi, Nashr bin Muhammad bin Ibrahim berkata: 

Khalil bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: Siraj menceritakan 

kepada kami, dia berkata, “Outaibah menceritakan kepada kami, dia berkata, 

“Abu Bakar bin Ghailan menceritakan kepada kami, dari Jarir, bahwa di antara 

Utsman dan Abdurrahman bin Auf pernah ada pembicaraan,” 

Abdurrahman bin Auf berkata kepada Utsman, “Apakah kamu 

mencelaku, sementara sungguh aku ikut dalam perang Badar sedang kamu 

tidak ikut di dalamnya? Aku juga telah berbai'at di bawah pohon sedang 

kamu tidak ikut berbai' at? Kamu juga berpaling bersama orang-orang yang 

berpaling pada perang Uhud.” 

Maka Utsman menjawab, dia berkata, “Tentang perkataanmu: “Aku 

ikut dalam perang Badar sedang kamu tidak ikut di dalamnya”, sesungguhnya 

aku tidak mau absen di setiap perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW, akan 

tetapi puteri Rasulullah SAW sedang sakit. Aku harus bersamanya untuk 

merawatnya. Rasulullah SAW pun memberikan satu bagian untukku dari harta 

rampasan perang yang dibagikan untuk kaum muslimin. 

Tentang bai'at di bawah pohon, aku tidak ikut pada saat itu karena 

Rasulullah SAW mengutusku sebagai juru bicara kepada kaum musyrikin. 

Rasulullah SAW pun memukulkan tangan kanan beliau ke atas tangan kiri 
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beliau dan berkata, “Ini untuk Utsman.” Tangan kanan Rasulullah SAW dan 

tangan kiri beliau lebih baik bagiku dari tangan kananku dan tangan kiriku. 

Sedangkan pada perang Uhud, Allah SWT telah berfirman, 

Ha 1 us Jal, Sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada 

mereka. ' Aku termasuk orang yang dimaafkan Allah SWT.” Utsman pun dapat 

menjawab semua pertanyaan Abdurrahman —semoga Allah SWT meridhai 

mereka—. : 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Makna ini juga benar dari Ibnu Umar 

RA, sebagaimana yang terdapat dalam Shahiih Al Bukhari. Al Bukhari 

berkata,” “Abdan menceritakan kepada kami, Abu Hamzah mengabarkan 

kepada kami, dari Utsman bin Mauhab, dia berkata, “Seorang laki-laki datang 

untuk berhaji di Baitullah. Tiba-tiba dia melihat suatu kaum yang sedang duduk. 

Diapun bertanya, “Siapakah orang-orang yang sedang duduk itu?” Orang- 

orang menjawab, “Mereka adalah orang-orang Ouraisy.' Dia bertanya, 

“Siapakah orang tua itu?” Orang-orang menjawab, Ibnu Umar. 

Maka diapun mendekati Ibnu Umar dan berkata, “Sesungguhnya aku 

ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu, apakah kamu mau menjawab 

pertanyaanku?” Lalu dia bertanya, “Kumohon dengan kehormatan Baitullah 

ini, apakah kamu tahu bahwa Utsman bin Affan lari pada perang Uhud?” 

Ibnu Umar menjawab, Iya.” 

Dia bertanya lagi, “Apakah kamu tahu dia tidak ikut dalam perang Badar 

dan tidak menyaksikannya?” 

Ibnu Umar menjawab, “Iya. 

Dia bertanya lagi, “Apakah kamu tahu bahwa dia tidak ikut dalam 

Bai' atur Ridhwaan dan tidak menyaksikannya?” 

96 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan, 3/23-24. 

Nas Al Ourthubi 
Fe NEO 



Ibnu Umar menjawab, “Iya.” 

Tiba-tiba laki-laki itu bertakbir. Ibnu Umar pun berkata, “Kemarilah 

kamu, aku akan memberitahukan kepadamu dan aku akan menjelaskan 

kepadamu tentang apa yang telah kamu tanyakan kepadaku. Terkait 

pelariannya aa perang Uhud maka aku bersaksi bahwa Allah telah 

memaafkannya. 

Tentang ketidakhadirannya pada perang Badar, itukarena isterinya yang 

juga puteri Rasulullah SAW sedang sakit. Rasulullah SAW bersabda 

kepadanya, 

3-0. -— #0... a30 E£ 

Ka 9 Oh Ag A0 J5 AO 0) 

“Sesungguhnya kamu mendapatkan pahala seperti pahala seorang laki- 

laki yang ikut dalam perang Badar. ' Beliau juga memberikan bagian 

kepadanya. 

Sedangkan tentang ketidakhadirannya pada Bai' atur Ridhwan, maka 

sesungguhnya seandainya ada orang yang lebih mulia di negeri Mekah dari 

Utsman bin Affan niscaya beliau pasti mengutusnya menggantikan Utsman. 

Oleh karena itu, beliau mengutus Utsman. Bai' atur Ridhwaan sendiri diadakan 

setelah kepergian Utsman ke Mekah. Maka Nabi SAW bersabda sambil 

mengisyaratkan dengan tangan kanan beliau, Ini tangan Utsman. 'Lalu beliau 

memukulkannya ke atas tangan beliau yang lain dan bersabda, OLsE Mod 

Ini untuk Utsman. ' — 

Nah, pergilah kamu dengan membawa keterangan ini bersamamu 

sekarang.” 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Padanan ayat ini adalah ayat 

tentang taubat yang diterima Allah SWT dari Nabi Adam AS dan sabda 

Rasulullah 

0A L- s8. 

ap Sa 
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“Maka Adam dapat menjawab semua pertanyaan Musa. 5 

Maksudnya, Adam dapat mengalahkan Musa AS dengan 

argumentasinya. 

Ketika itu, Musa AS ingin mencela Adam AS dan memakinya karena 

membuat dirinya dan keturunannya keluar dari surga dengan sebab memakan 

buah pohon. Maka Adam AS menjawab, “Apakah kamu mencelaku karena 

suatu perkara yang telah ditetapkan Allah SWT padaku sejak empat puluh 

tahun sebelum aku diciptakan yang Diapun telah menerima taubatku, sedangkan 

siapa yang bertaubat maka tidak ada dosa baginya dan siapa yang tidak ada 

dosa baginya maka dia tidak boleh dicela.” Begitu juga semua orang yang 

telah dimaafkan Allah SWT. 

Allah SWT yang memberitahukan hal itu dan berita-Nya adalah benar. 

Sementara orang yang berdosa dan bertaubat lainnya masih mengharap 

rahmat-Nya dan takut terhadap siksa-Nya. Mereka khawatir dan takut taubat 

mereka tidak akan diterima. Sekalipun telah diterima, namun rasa takut lebih 

memenuhi hati mereka, sebab mereka tidak dapat memastikan akan hal 

itu. 

Firman Allah SWT: 

Ime Id 8 pal ISS I Ia pall Gu 

Ls Lg bat L Uang BE Sa BEA hy Ge 

Las 21 Ten nk 21 md sn MSI Jan 

Dai sis 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang- 

957 Telah diuraikan sebelumnya. 
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orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada 

saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di 

muka bumi atau mereka berperang, “Kalau mereka tetap bersama- 

sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh.” Akibat 

(dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah 

menimbulkan rasa penyesalan yang sangat dalam di hati mereka. 

Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang 

kamu kerjakan.” (Os. Aali Imraan (3): 156) 

Firman Allah SWT, 17 2A6 155 Iya pall Cts “Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir 

itu”, Maksudnya adalah orang-orang yang munafik. an | Pi) 3 “Yang 

mengatakan kepada saudara-saudara mereka”, tentang kemunafikan, 

tentang nasab atau tentang pasukan-pasukan yang dikirim oleh Rasulullah 

SAW ke Bi'r Ma'unah. 3 G3 15 CG Bus 1 FE “Kalau mereka 
tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh.” 

Artinya, kaum muslimin dilarang mengatakan seperti perkataan mereka 

tersebut. 

Firman Allah SWT, | saka ISI , kata kerja ini adalah bentuk lampau. 

Artinya, ketika mereka mengadakan perjalanan. Sebab, dalam ungkapan ini 

terdapat makna syarth karena Gali adalah mubham (tidak diketahui) lagi 

tidak terbatas waktunya. Maka, 15 | menempati tempat idz sebagaimana fi 'il 

maadhi (kata kerja bentuk lampau) dapat menempati tempat jf 'il mudhari 

(kata kerja bentuk sekarang/akan datang) pada jawaban (jawaab syarth). 

Makna JPN Ly1xe adalah melakukan perjalanan untuk berniaga 
dan lain-lain, lalu mereka meninggal. Gb | $ Ke 2 Atau mereka berperang”, 

lalu mereka dibunuh. 

BAN adalah bentuk jama' manguush (bentuk jamak dari kata yang 

hurufnya kurang dari tiga-penerj.) yang tidak berubah susunan hurufnya baik 

pada saat rafa' maupun khafadh. Bentuk tunggalnya adalah 46, seperti Ss 5 
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(orang yang ruku”) yang bentuk jamaknya adalah z£ Ts ate (orang yang 

puasa) yang bentuk jamaknya adalah a'' -2, S3 (orang yang tidur) yang bentuk 

jamaknya adalah Pp, Sat& (orang yang menyaksikan) yang bentuk jamaknya 

adalah 34, dan Le (orang yang tidak ada) yang bentuk jamaknya adalah 

LE. 
- 

Boleh juga bentuk jamak ye adalah aa seperti 3123 dan S3 seperti 

Le (orang-orang yang suka memukul) dan eise. Dikatakan juga, « : 

jamak 341.8 Seorang penyair berkata,” 

SANA Jab J3 
“Katakan kepada kafilah-kafilah dan orang-orang yang berperang 

apabila mereka berperang.” 

Diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa dia membaca «« "3, yaitu tanpa 

tasydid. 5 Aja artinya perempuan yang suaminya sedang berperang. 1 ajaa oki 

artinya terlambat berbuah, kemudian berbuah. 20 - AA artinya apabila unta 

susah dibuahi. 43! artinya menuju sesuatu. sa artinya tujuan. Jika dikaitkan 

?8 Dalam Ash-Shihaah, 6/2446 disebutkan, ye fa dan bentuk jamaknya adalah 

31 13, seperti P3, bentuk jamaknya adalah 5 Ka3- Bentuk jamak 38 juga adalah 

& 2, seperti 5 YA, bentuk jamaknya adalah Gea Bentuk jamak 3 juga adalah 

OyjE, seperti zP, bentuk jamaknya adalah an dan Gbu, bentuk jamaknya 
adalah - Bentuk jamak ag juga adalah er 35 seperti ——, bentuk jamaknya 

adalah 43 

223 Dia Pa Ziyad Al A'jam, sebagaimana yang tertera dalam Al-Lisaan. 

Lanjutannya, 

IA Sa GO 
“Dan orang-orang yang bersegera dan kepada kemuliaan yang hilang” 

Al Azhari berkata, “Aku melihat di beberapa haasyiyah (catatan sisi buku) beberapa 
salinan haasyiyah-haasyiyah Ibnu Barri, bahwa bait syair ini milik Shalyan Al “Abdi, 
bukan milik Ziyad.” Dia berkata lagi, “Yang melakukan kekeliruan dalam penisbatkan 
bait syair ini adalah Abu Al Faraj Al Ashfahani, penulis Al Aghaanii dan diikuti oleh 

orang lain.” Lihat: Lisan Al “Arab, hlm. 3253-3254. 
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kepada YAI: & a20 

Firman Allah SWT, eps 9 3ras WS Jang “Akibat yang 
demikian itu Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam 

hati mereka”, akibat sangkaan dan perkataan mereka. « berhubungan 

dengan firman-Nya, i J6 Maksudnya, Allah SWT menjadikan sangkaan 

mereka bahwa seandainya mereka tidak ikut berperang tentu mereka tidak 

akan dibunuh sebagai penyesalan di dalam hati mereka. 

Bm artinya sangat memikirkan sesuatu yang telah berlalu dan tidak 

mungkin dapat dicapai kembali. Seorang penyair berkata, 

HA MAS, SEA IG 
“Sungguh rugi aku. Aku tidak pernah dapat memenuhi kebutuhanku 

dengan mudah “ dan tidak pernah merasakan enaknya kedekatan.” 

Ada yang mengatakan bahwa s3 tersebut berhubungan dengan kalimat 

yang dihilangkan, yaitu: laa si y (janganlah kamu menjadi seperti 

mereka). Allah akan menjadikan perkataan itu sebagai penyesalan di dalam 

hati mereka, sebab telah nampak kemunafikan mereka. 

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah janganlah kalian 

membenarkan mereka dan janganlah kalian mempedulikan mereka. Maka 

hal ini pasti menjadi penyesalan di dalam hati mereka. 

Ada juga yang mengatakan bahwa £, 33 Ban SS KI Jang 

“Akibat yang demikian itu Allah menimbulkan rasa penyesalan yang 

sangat dalam di hati mereka”, yaitu pada hari kiamat dengan merasakan 

kehinaan dan penyesalan kemudian menyaksikan kaum muslimin mendapatkan 

kenikmatan dan kemuliaan. 

Firman Allah SWT, c5x5 ,& D5 “Allah menghidupkan dan 
mematikan”, maksudnya mampu untuk menghidupkan orang yang 

260 Lihat: Ash-Shihaah, 6/2446-2447. 
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pergi berperang dan mematikan orang yang tinggal di kampungnya. 

Imas D Mer Lay “83 “Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.” 

Dibaca dengan huruf ya danta”. 

Kemudian, Allah SWT memberitahukan bahwa terbunuh di jalan Allah 

dan meninggal di jalan-Nya lebih baik dari seluruh isi dunia. 

Firman Allah SWT: 

Sin, AI 0 Be Cet 83 “£ gr Ro an 2 

Ka39 MI G3 Brbkad Jia jl MN Je 3 AS UP 
g2 2. Sa & 21 A2 Gu 2 - 

aa JI 3 3 us3 Sya Lan LP 

“Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, 

tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari 

harta rampasan perang yang mereka kumpulkan. Dan sungguh jika 

kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu 

dikumpulkan.” (Os. Aali Imraan (3): 157-158) 

Jawabul jazaa “(jawaban atas balasan) dihilangkan, karena sudah cukup 

dengan jawabul gasam (jawaban atas sumpah) pada firman Allah SWT, 

Ka IS ga Saad. Cukup dengan jawabul gasam adalah lebih baik, 

sebab jawabul gasam memiliki awal pembicaraan. Maknanya, Ss Dad 

(tentulah Dia mengampuni kalian). 

Pend ukinat Iyar OA, (2 Yaitu dengan huruf mim berharakat kasrah, 

sama seperti aa (kalian tidur). Dari by — LG, seperti Iiaj — Lis. 

Sementara kelompok manusia selain mereka berkata, aa? Yaitu 

dengan huruf mim berharakat dhammah,”! seperti ee. Dari D'pi—3U. 

“51 Dua bahasa: dengan harakat kasrah dan harakat dhammah, dibaca oleh para 
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Sama seperti perkataan Anda, 5,54 - 5 dan Jis — JG. Ini adalah 
perkataan para ulama Kufah dan inilah yang baik. 

Firman Allah SWT, Se &i JY “Tentulah kepada Allah saja 
kamu dikumpulkan”, adalah sebuah nasehat. Dengan firman ini Dia 

menasehati mereka. Maksudnya, janganlah kalian lari dari peperangan dan 

dari segala yang diperintahkan kepada kalian, akan tetapi larilah dari siksa- 
Nya dan azab-Nya yang pedih, sebab tempat kembali kalian kepada-Nya. 

Tidak ada seorangpun yang mampu memberi mudharat dan manfaat kepada 

kalian selain-Nya. Walaahu a'lam. 

Firman Allah SWT : 

Iya TA GA sah jo db Tea 

DSA TY Me eng v, 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah- 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Karena itu ma 'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya.” (Os. Aali Imraan (3): 159) 

ahli giraat. Nafi', Hamzah, Al Kisa'i dan Khalaf membaca 4, yaitu dengan kasrah, 
begitu juga dengan Hafsh namun bukan pada kata di surah ini. Sementara lainnya 
membaca dengan dhammah. Dua giraat ini merupakan giraat sab 'ah yang mutawatir, 
sebagaimana yang tertera dalam Al Ignaa', 2/623, dan Tagrib An-Nasyr, hlm. 
102. 
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Maa pada firman Allah SWT, L-s adalah shilah yang di dalamnya 
terdapat makna taukiid (penegasan). Maksudnya, kar 3. Sama seperti 

Depan NYA, 3 Ls “Dalam sedikit waktu lagi. ”962 Firman-Nya, 
» La 2 rei Ud tap) karena mereka melanggar janjinya. 8 

Tiruan Nya: aa Sat aga 1 VA L 355 “Suatu tentara yang besar 

yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat, pasti akan 

dikalahkan.” Bukan tambahan secara mutlak, namun Sibawaihi 

menyebutnya semakna dengan tambahan karena fungsinya tidak ada. 

Menurut Ibnu Kaisan, maa adalah maa nakirah yang berada pada 

posisi majruur dengan sebab ba ', sedangkan 32) adalah badalnya. 

Maka makna ayat adalah ketika Rasulullah SAW bersikap lemah-lembut 

dengan orang yang berpaling pada perang Uhud dan tidak bersikap kasar 

terhadap mereka maka Allah SWT menjelaskan bahwa beliau dapat 

melakukan itu dengan sebab taufik-Nya kepada beliau. 

Ada juga yang mengatakan bahwa maa itu adalah istifhaam 

(pertanyaan). Maka makna ayat: Maka dengan rahmat dari Allah yang mana 

kamu bersikap lemah-lembut terhadap mereka. Ini adalah ungkapan takjub. 

Namun pendapat kedua ini jauh dari kebenaran, sebab seandainya 

memang seperti itu tentu konteksnya adalah fabima, tanpa alif. 

Firman Allah SWT, £J dari UB - 5 01. Ag artinya keras 

dan kasar. bts - W—tis — to t——b3 43 - 1 (kamu (laki- 
laki) adalah orang yang keras dan kasar). Untuk mu'anntas adalah 143 (kamu 

(perempuanj adalah orang yang keras dan kasar). Bentuk jamaknya adalah 

buksf “8 Dalam sifat Nabi SAW disebutkan bahwa beliau bukan orang yang 

92 Os. Al Mu'minuun (23): 40. 

963 Os. Al Maa'idah (51: 13. 

?4 Os. Shaad (387: 11. 

965 Lihat: Lisan Al “Arab, 4/3437. 
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keras, bukan orang yang kasar dan bukan orang yang berteriak keras di 
pasar. 

Mufadhdhal menyebutkan sebuah syair yang menyebutkan bentuk 
mudzakkar (laki-laki), 

ka, na Op IV GS Si ml) 
. 302.0 Baen aan IN LO Jp Ag a58 : Sy hong dilusi Ie Jas, 

“Beliau bukan orang yang keras “ mereka mengikuti beliau sedang 

beliau selalu memberi kemudahan 

Beliau keras terhadap musuh-musuh beliau. Mereka takut terhadap 
beliau “ kekuatan beliau dapat mematikan dan pemberian beliau 

begitu melimpah” 

Kelompok yang lain mengucapkan sebuah syair yang menyebutkan 

bentuk mu'annats (perempuan), 

EN none da aa 
us. 

da3 3 53 IP Lah 0 dat “Ie BA G3 

“Aku mati karena krisis di rumahku “ sementara orang lain mati 

karena kekenyangan 

Dunia begitu pemurah kepada orang-orang jahil “ namun dunia 
kepada orang-orang pintar justeru bersikap keras” 

Hi dala (keras hati) adalah ungkapan untuk muka yang selalu masam, 
tidak peka terhadap segala keinginan dan kurang memiliki rasa kasih sayang. 

Seorang penyair berkata,” 

”6 Bait syair ini dilantunkan oleh Makhbal As-Sa' di yang bernama asli Rabi' bin 
Auf, seorang penyair terkenal. Ada yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah 

620 ' Surah Aali Imraan ) mane) 



IV BE 3 tai Ie SE Yo ae S3 
. 

“Kami ditangisi namun kami tidak pernah menangis untuk orang lain 

“ sungguh kami adalah orang-orang yang berhati lebih keras dari hati 
” 

unta. 

Makna | PA adalah memisahkan diri. 'fa#8 «4£aad artinya kamu 

memisahkan mereka, maka merekapun memisahkan diri. Contoh lain adalah 

perkataan Abu Najm tentang seekor unta dalam bait syairnya, 

Ke SAM AS Yak SA GE AAN Dian 
“Lari kencang tanpa beban " bertebaran debu karenanya di jalan 

menanjak.” 

Asal makna (jadi adalah pecah. Contoh perkataan mereka, 

BB AN galak 97 

Makna ayat: Hai Muhammad, seandainya bukan karena sikap lemah- 

lembutmu niscaya rasa enggan dan takut mencegah mereka untuk mendekat 

kepadamu setelah berpalingnya mereka dari medan perang. 

Firman Allah SWT, 2913 pangls3 ph pakta pete CasG “Karena 

Rabi'ah bin Ka'ab. Ada juga yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Rabi'ah 

bin Malik. Abu Al Faraj Al Ashfahani berkata, “Makhbal adalah seorang penyair 

terbaik yang berumur panjang di antara para tokoh penyair dan penyair yang paling 

disukai. Dia meninggal dunia pada masa kekhalifahan Umar RA atau Utsman RA. 

Lihat: Al Ishaabah, 1/504. 

57 Dalam Al-Lisaan, materi (jawad, dikatakan, ad kasi aa Cina, artinya aku 

pecahkan dan aku pisahkan. Dalam doa, Bu An Jebak artinya semoga Allah tidak 

memecahkan gigi-gigimu. «4! di sini artinya adalah gigi. Lea aga Yaadi artinya 

berpisah. Bentuk isimnya adalah “ata. SI Galak artinya berpisah. aa artinya 

kamu memisahkan satu kumpulan orang setelah mereka berkumpul. Dikatakan, 

IgadU Hana. Segala sesuatu yang terpisah disebut ta. 

(Bak 



itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.” Dalam ayat ini 

terdapat delapan masalah: 

Pertama: Para ulama berkata, “Allah SWT memerintahkan kepada 

Nabi-Nya dengan perintah-perintah ini secara berangsur-angsur. Artinya, Allah 

SWT memerintahkan kepada beliau untuk memaafkan mereka atas kesalahan 

mereka terhadap beliau karena telah meninggalkan tanggung jawab yang 

diberikan beliau. Setelah mereka mendapatkan maaf, Allah SWT 

memerintahkan beliau untuk memintakan ampun atas kesalahan mereka 

terhadap Allah SWT. Setelah mereka mendapatkan hal ini, maka mereka 

pantas untuk diajak bermusyawarah dalam segala perkara.” 

Ahli bahasa berkata, “33642! (bermusyawarah) diambil dari perkataan 
orang Arab, (5 y) Ba aa Artinya, apabila aku mengetahui berita 

tentangnya, berupa dapat berlari atau lainnya. Tempat unta berlari disebut 

pa? 
Bisa juga diambil dari perkataan mereka, ya AS pasal dial Da 

YEta) Yes. Artinya, apabila aku mengambil madu dari tempatnya.” 

Demikian yang dikatakan oleh Adi bin Zaid dalam bait syairnya, 

TEA ob Ia en AN Osl et 

“Pada telinga yang diperdengarkan oleh syaikh kepadanya “ dan 

pembicaraan seperti madu putih yang baru dipanen. 8 

Kedua: Ibnu “Athiyah berkata,” “Musyawarah termasuk salah satu 

kaidah syariat dan penetapan hukum-hukum. Barangsiapa yang tidak 

?88 Lihat: Ash-Shihaah, 2/704, dan Al-Lisaan, materi , 2. 

”88 Lihat: Ash-Shihaah dan Al-Lisaan, meteri 4. 

"0 Lihat: Tafsir Ibnu “Athiyah 3/397. 
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bermusyawarah dengan ulama, maka wajib diberhentikan (jika dia seorang 

pemimpin-penerj). Tidak ada pertentangan tentang hal ini. Allah SWT memuji 

orang-orang yang beriman karena mereka suka bermusyawarah dengan 

firman-Nya, Per “83 Na waris “Sedang urusan mereka (diputuskan) 

dengan musyawarat antara mereka”! 

Seorang Arab pedalaman berkata, “Aku tidak akan dapat ditipu hingga 

kaumku dapat ditipu.” Ada yang bertanya, “Bagaimana itu bisa terjadi?” Dia 

menjawab, “Aku tidak akan melakukan sesuatu hingga aku bermusyawarah 

dengan mereka.” 

Ibnu Khuwaizimandad berkata, “Para pemimpin wajib bermusyawarah 

dengan para ulama dalam perkara-perkara agama yang tidak mereka ketahui 

dan terasa sulit bagi mereka, bermusyawarah dengan para komandan perang 

dalam perkara yang berhubungan dengan perang, bermusyawarah dengan 

para tokoh masyarakat yang berhubungan dengan kemaslahatan umum dan 

bermusyawarah dengan para tokoh notaris, para menteri dan para pekerja 

dalam perkara yang berhubungan dengan kemaslahatan negeri juga untuk 

kemakmurannya.” 

Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak akan menyesal orang yang 

bermusyawarah. Ada juga pepatah yang mengatakan bahwa barangsiapa yang 

merasa pendapatnya paling benar maka dia pasti tersesat. 

Ketiga: Firman Allah SWT, AG mala “Dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu” menunjukkan 

kebolehan ijtihad dalam semua perkara dan menentukan perkiraan bersama 

yang didasari dengan wahyu. Sebab, Allah SWT mengizinkan hal ini kepada 

Rasul-Nya. 

Para ahli ta“wil berbeda pendapat tentang makna perintah Allah SWT 

"1 Os. Asy-Syuuraa (42): 38. 
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kepada Nabi-Nya untuk bermusyawarah dengan para sahabat beliau. 

Sekelompok ulama berkata, “Musyawarah yang dimaksudkan adalah 

dalam hal taktik perang dan ketika berhadapan dengan musuh untuk 

menenangkan hati mereka, meninggikan derajat mereka dan menumbuhkan 

rasa cinta kepada agama mereka, sekalipun Allah SWT telah mencukupkan 

beliau dengan wahyu-Nya dari pendapat mereka.” 

Pendapat ini diriwayatkan dari Gatadah, Rabi', Ibnu Ishag dan Asy- 

Syafi'i. Asy-Syafi'i berkata, “Ini sama dengan sabda Rasulullah SAW, 

aed San, “Dan perawan dia sendiri yang menentukan untuk 

dinikahkan. 7? Hal ini untuk menenangkan hatinya saja, bukan wajib.” 

Mugatil, Oatadah dan Rabi' berkata, “Biasanya, apabila para tokoh 

bangsa Arab tidak bermusyawarah dalam suatu perkara maka mereka pasti 

mendapatkan kritikan. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kepada 

Nabi-Nya untuk bermusyawarah. Sebab, hal ini lebih bersikap santun terhadap 

mereka, lebih dapat meredam ketidaksenangan mereka dan lebih 

menenangkan jiwa mereka. Apabila beliau bermusyawarah dengan mereka 

maka merekapun tahu bahwa beliau memuliakan mereka.” 

Kelompok lain berkata, “Musyawarah yang dimaksudkan adalah dalam 

hal yang tidak ada wahyu tentangnya.” Pendapat ini diriwayatkan dari Hasan 

Al Bashri dan Dhahhak. Mereka berkata, “Allah SWT tidak memerintahkan 

kepada Nabi-Nya untuk bermusyawarah karena Dia membutuhkan pendapat 

mereka, akan tetapi Dia hanya ingin memberitahukan keutamaan yang ada di 

dalam musyawarah kepada mereka dan agar umat beliau dapat 

menauladaninya. Dalam giraat Ibnu Abbas RA tertera sebagai berikut: 

Ai va 3 AS ga 3 “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam 

sebagian urusan.” 

”2 HR. Muslim dalam pembahasan tentang nikah, bab : Minta izin kepada 
perempuan yang sudah pernah menikah dalam masalah menikahkannya dan izinnya 
harus dituturkannya, sedangkan izin perawan adalah diamnya, 2/1037. 
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Seorang penyair berkata, 

JAE mao Laba Ja IN PA Bia ya 

Soy Apa Sl, Pj IL 

Bermusyawarahlah dengan temanmu dalam masalah yang samar lagi 

sulit # dan terimalah nasehat orang yang memberi nasehat secara 

suka rela 

Sebab Allah telah mewasiatkan hal ini kepada Nabi-Nya “ dalam 

firman-Nya Dan bermusyawaratlah', dan “Bertawakkallah. ' 

Keempat: Tertera dalam tulisan Abu Daud, dari Abu Hurairah RA, dia 

berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “a55 end “Orang yang diajak 

bermusyawarah adalah orang yang dapat dipercaya ,””" 

Para ulama berkata, “Kriteria orang yang layak untuk diajak 

musyawarah dalam masalah hukum adalah memiliki ilmu dan mengamalkan 

ajaran agama. Dan kriteria ini jarang sekali ada kecuali pada orang yang 

berakal.” Hasan berkata, “Tidaklah sempurna agama seseorang selama akalnya 

belum sempurna.” 

Maka, apabila orang yang memenuhi kriteria di atas diajak untuk 

bermusyawarah dan dia bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapat 

namun pendapat yang disampaikannya keliru maka tidak ada ganti rugi 

atasnya. Demikian yang dikatakan oleh Al Khaththabi dan lainnya. 

Kelima: Kriteria orang yang diajak bermusyawarah dalam masalah 

kehidupan di masyarakat adalah memiliki akal, pengalaman dan santun kepada 

73 HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dalam Musnadnya, 5/ 

274. Lihat: Al Jaami' Al Kabiir, 21669. 
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orang yang mengajak bermusyawarah. 

Seorang penyair pernah berkata, 

ISA MA 3 Diab 6 

Bermusyawarahlah dengan temanmu dalam masalah yang samar lagi 

sulit 

Syair ini sudah disebutkan di atas. Penyair lain berkata, 

Kai Yg ES SA Ula At 
2. - 

Jika pintu perkara tertutup bagimu “ maka bermusyawarahlah 

dengan orang yang pintar dan jangan membangkang terhadap 

nasehatnya?” 

Musyawarah adalah berkah. Rasulullah SAW bersabda, 

Aan 

“Tidak akan menyesal orang yang Naa dan tidak akan rugi 

orang yang beristikharah. 

24 Bait syair ini adalah milik Zubair bin Abdul Muthalib. Bait syair ini terdapat 
dalam beberapa bait syairnya yang sangat terkenal. Bait syair sebelumnya adalah 

sebagai berikut: 

Apabila kamu memiliki suatu keperluan penting “ maka kirimlah orang yang 
bijaksana dan jangan kamu wasiatkan kepada orang sembarangan 

Sedangkan bait syair sesudahnya adalah sebagai berikut: 

Sandarkan pembicaraan kepada ahlinya “ sebab bukti kebenaran pembicaraan 

adalah menyandarkannya kepada ahlinya 

Apabila seseorang menyembunyikan rasa takut kepada Tuhan " pasti akan 

terlihat dalam kepribadiannya 

?78 Hadits ini maudhu', diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Awsath, dari 

Anas RA. Lihat: Dha 'iif Al Jaami ' Ash-Shaghiir, Al Albani, 5/92. 
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Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi meriwayatkan dari Rasulullah SAW, 

Si Aa Ata Gp pa KI ia 
- - 

“Tidak pernah ada seorangpun hamba yang celaka dengan sebab 

musyawarah dan tidak pernah ada seorangpun hamba yang bahagia 

dengan sebab merasa cukup dengan pendapatnya.” 

Sebagian orang berkata, “Bermusyawarahlah dengan orang yang 

memiliki pengalaman, sebab dia akan memberikan pendapatnya kepadamu 

berdasarkan pengalaman berharga yang pernah dialaminya dan kamu 

mendapatkannya dengan cara gratis.” 

Umar bin Khathab RA menjadikan musyawarah sebagai cara untuk 

memilih khalifah, sebuah kedudukan yang paling tinggi. 

Al Bukhari berkata,” “Para imam setelah Rasulullah SAW selalu 

bermusyawarah dengan orang-orang terpercaya dari kalangan ulama tentang 

perkara-perkara yang dibolehkan, agar mereka dapat mengambil yang paling 

mudah.” 

Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Hendaklah orang yang bermusyawarah 

denganmu adalah orang-orang yang bertakwa dan amanah serta orang yang 

takut kepada Allah SWT.” 

Hasan berkata, “Demi Allah, tidaklah suatu kaum bermusyawarah di 

antara mereka kecuali Allah pasti memberi petunjuk kepada mereka kepada 

yang lebih baik.” 

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA, dia berkata, “Rasulullah SAW 

bersabda, 

"8 HR.AI Pa dalam pembahasan tentang persatuan, bab: Firman Allah SWT, 

mr Sya a13 9 “Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 

antara mereka.” (OS. Asy-Syuuraa (42): 38), 4/272. 
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BANI Aa ajah 

Tidak ada suatu kaum yang bermusyawarah, lalu hadir bersama mereka 

orang yang bernama Ahmad atau Muhammad dan mereka 

memasukkannya sebagai anggota musyawarah, kecuali kebaikan pasti 
2 1977 

mereka dapatkan', 

Keenam: Dalam musyawarah pasti ada perbedaan pendapat. Maka, 

orang yang bermusyawarah harus memperhatikan perbedaan itu dan 

memperhatikan pendapat yang paling dekat dengan kitabullah dan Sunnah, 

jika memungkinkan. Apabila Allah SWT telah menunjukkan kepada sesuatu 

yang Dia kehendaki maka hendaklah orang yang bermusyawarah menguatkan 

tekad untuk melaksanakannya sambil bertawakal kepada-Nya, sebab inilah 

akhir ijtihad yang dikehendaki. Dengan ini pula Allah SWT memerintahkan 

kepada Nabi-Nya dalam ayat ini. 

Ketujuh: Firman Allah SWT, 41 je 1S 38 Sagg Ips “Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada 

Allah.” @atadah berkata, “Allah SWT memerintahkan kepada Nabi- 

Nya apabila telah membulatkan tekad atas suatu perkara agar 

melaksanakannya sambil bertawakal kepada Allah SWT,””8 bukan 

”7 Ibnu Al Jauzi meriwayatkan dalam Al Maudhuu'aat, 1/156, dengan kalimat: 

“Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam sebuah musyawarah yang di antara mereka 

ada seseorang bernama Muhammad namun mereka tidak memasukkannya dalam 
anggota musyawarah kecuali mereka tidak akan mendapat berkah dalam 

musyawarah tersebut.” 

— 938 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jaami' Al Bayaan, 4/101, dari 
Oatadah. 
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tawakal kepada musyawarah mereka. 

?—di adalah perkara yang diputuskan dengan hati-hati lagi teliti. 

Sedangkan mengambil pendapat tanpa kehati-hatian bukan disebut #5. 

Naggasy berkata, “3! dan 3 —- bermakna sama. Huruf ha' adalah 

pengganti huruf “ain.” Ibnu “Athiyah berkata, “Ini adalah keliru. Sebab, si 

adalah betul-betul memperhatikan suatu perkara, betul-betul menelitinya dan 

betul-betul waspada dari terjadinya kesalahan di dalamnya. Tedangkan di 

adalah bertekad untuk melakukan. Allah SWT berfirman, Ai 3 manalih 
Ea ES “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad.” Maksudnya, 

musyawarah atau yang semakna dengannya disebut #—! . Orang Arab 

berkata, 2551 ' #1 18 “Sungguh sudah kupikirkan betul-betul seandainya 
aku sudah bertekad untuk melakukannya.” 

Ja'far Ash-Shadig dan Jabir bin Zaid membaca &-£ 158 “Apabila 
aku membulatkan tekad,” yaitu dengan huruf ta berharakat dhammah.” 

Disandarkan kebulatan tekad kepada Allah SWT, karena hal itu adalah dengan 

sebab hidayah dan taufik-Nya. Sama seperti firman Allah SWT, 

NP Si 3 KA 3 Ea) G3 “Dan bukan kamu yang melempar 

ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar.”“ Jadi maknanya: 

Aku telah membulatkan tekad untukmu, memberi taufik kepadamu dan 

menunjukimu. Ss 33 $ “Maka bertawakkallah kepada Allah.” Sementara 

ahli giraat lainnya membaca dengan huruf ta' berharakat fathah. 

Muhalab berkata, “Nabi SAW menjunjung tinggi perintah Tuhan beliau. 

Beliaupun bersabda, 

Ex. 3 Ro) SESI natg Sa 13 - 

AN S5 G3 eka EN Lea CD EN 

919 Lihat giraat ini dalam tafsir Ibnu “Athiyah, 3/399, dan Al Bahr Al Muhith, 3/ 

99. Oiraat ini adalah giraat yang tidak mutawatir. 

280 Os. Al Anfaal (81: 17. 
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Tidak sepantasnya bagi seorang nabi yang telah memakai Ia amah- 

nya"! untuk meletakkannya hingga Allah yang memutuskan. 22 

Maksudnya, tidak pantas baginya apabila dia telah membulatkan tekad 

untuk berpaling, sebab hal itu sama saja dengan menghilangkan tawakal yang 

telah diperintahkan Allah SWT.” 

Dan Nabi SAW memakai la“amah-nya atas usulan orang-orang yang 

mendapatkan kemuliaan dengan gugur sebagai syahid kepada beliau untuk 

berangkat pada perang Uhud, mereka adalah orang-orang yang beriman dan 

saleh yang tidak ikut dalam perang Badar, mereka berkata, “Wahai Rasulullah, 

berangkatlah bersama kami menuju musuh kita,” yang merupakan tanda 

kebulatan tekad beliau. 

Sebelumnya beliau mengusulkan untuk tidak berangkat. Begitu juga 

usulan Abdullah bin Ubay. Dia berkata, “Tetaplah di sini, wahai Rasulullah 

dan jangan berangkat menuju mereka bersama orang-orang. Sebab, jika 

mereka (musuh-musuh) tetap diam (tidak menyerang) maka mereka tetap 

diam di tempat yang buruk. Jika mereka datang kepada kita maka kita perangi 

mereka di halaman-halaman rumah dan gang-gang, sementara kaum 

perempuan dan anak-anak melempari mereka dengan batu dari aathaam.?? 

Demi Allah, tidak pernah kami memerangi musuh di kota ini kecuali kami 

dapat mengalahkannya dan tidak pernah kami keluar dari kota ini untuk 

menyerang musuh kecuali kami dapat dikalahkan.” 

281 La 'amah artinya baju besi. Ada juga yang mengatakan bahwa artinya senjata. 
La'amatul harb artinya peralatan perang. Pedang disebut juga Ia 'amah, begitu 
juga tombak. Disebut la 'amah, sebab semua itu sesuai dengan tubuh dan selalu 
berada di tubuh. Lihat: 4l-Lisaan, hlm. 3977. 

"2 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang tanda-tanda kenabian, 3/226, dengan 
kalimat: “Tidak sepantasnya bagi seorang nabi apabila telah memakai la “amah- 
nya untuk meletakkannya hingga dia berperang.” 

”8 Aathaam artinya benteng-benteng yang dibangun dari bebatuan. Ada juga yang 
mengatakan bahwa artinya adalah rumah-rumah persegi empat yang memiliki loteng. 
Aathaam juga berarti bangunan-bangunan tinggi. Lihat: 4/-Lisaan, hlm. 93. 
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Namun usul ini tidak disetujui oleh orang-orang yang telah kami 

sebutkan. Mereka justeru membangkitkan semangat orang-orang dan 

mengajak kepada perang. 

Lalu Rasulullah SAW shalat Jum'at. Selesai shalat, beliau masuk ke 

dalam rumah dan mengenakan senjata beliau. Melihat hal ini, orang-orang 

tersebut menyesal dan berkata, “Kita telah memaksa Rasulullah SAW.” 

Maka, ketika beliau keluar dengan senjata lengkap, orang-orangpun 

berkata, “Wahai Rasulullah, tetaplah di sini jika engkau mau. Sesungguhnya 

kami tidak bermaksud memaksa engkau.” 

Rasulullah SAW pun bersabda, 

FE kata St - 15 NeaN SY 

“Tidak sepantasnya bagi seorang nabi apabila telah mengenakan 

senjatanya kemudian meletakkannya hingga dia berperang.” 

0 Kedelapan: Firman Allah SWT, 1741 SAI 5) Al Je 1873 
“Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” 

je “8! artinya berpegang teguh kepada Allah SWT sembari 

menampakkan kelemahan. Bentuk isimnya adalah ae) Dikatakan, 

& Al 3 ale AKA (aku berpegang kepadanya pada perkaraku). Asalnya 

adalah Sa 3, lalu huruf waw diganti dengan huruf ya" karena sebelumnya 

berharakat kasrah, kemudian huruf ya" itu diganti dengan huruf ta", lalu 

diidghamkan (dimasukkan) pada huruf ta pola J1. 

Adaj juga yang mengatakan XS Ss A kis. 3. Bentuk isimnya adalah 

36 3 atau “1, yaitu dengan huruf waw berharakat kasrah atau Jathah. 

Para ulama berbeda pendapat tentang tawakal. Suatu kelompok sufi 

berkata, “Tidak akan dapat melakukannya kecuali orang yang hatinya tidak 

| Tafsir / PN OIL) 



dicampuri oleh takut kepada selain Allah, baik takut kepada binatang buas 

atau lainnya dan hingga dia meninggalkan usaha mencari rezeki karena aan 

dengan jaminan Allah SWT.” 

Mayoritas ahli fikih mengatakan seperti apa yang telah dipaparkan pada 

penjelasan firman Allah SWT, 5 5431 13 “38 HI Je3 “Karena itu 
hendaklah kepada Allah saja orang-orang mu min bertawakkal” 9" dan 
inilah yang benar sebagaimana yang telah kami terangkan. 

Musa AS dan Harus AS pernah takut, seperti yang Allah SWT 

kabarkan dalam firman-Nya, 1315 Y “Janganlah kes berdua khawatir.”85 

Allah SWT juga berfirman, C:45 Y 15 @. Pe aa kh amb3 d aU 
“Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata Janganlah 

kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). 
Allah SWT juga mengabarkan tentang ketakutan Ibrahim dengan 

firman-Nya, 

S3 Jije 1 Aka ea gap ma Ad) Ika Tegal TG 

“Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim 
memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. 
Malaikat itu berkata, “Jangan kamu takut.” 

Jika Al Khalil Ibrahim AS dan Al Kaliim Musa AS merasa takut 

—cukup bagi Anda sebagai dalil— maka selain mereka tentu lebih 
memungkinkan lagi muncul rasa takut. Akan ada penjelasan lebih lanjut tentang 

284 Lihat: Tafsir ayat 122, surah Zat Pnraan:. 

95 Firman Allah SWT, SI “BE Y JG “Allah 
berfirman, "Janganlah kamu an senganlnya Aku beserta kamu 
berdua, Aku mendengar dan melihat.” (OS. Thaahaa (20): 46) ? 
98 Os. Thaahaa (20): 67-68. 

27 Os. Huud (111: 70. 
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Firman Allah SWT: 

Lg 3 
Kasi ca SS Riba IE SG Di | Spa ol 

Du S3 II Je mana G3 3 

“Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat 

mengalahkan kamu, jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi 

pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong 

kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada 

Allah saja orang-orang mu'min bertawakkal.” 

(Os. Aali Imraan (3): 160) 
2. 3G4 

Firman Allah SWT, Ha HE IG 2 Sa 'nas3 of Maksudnya, hanya 

kepada-Nya kalian bertawakal. Sebab, sesungguhnya jika Dia menolong 

kalian dan membela kalian dari musuh kalian niscaya kalian tidak akan 

terkalahkan. 
LAX 

SN 1 ul, “JikaAllah meminaran kamu” , maksudnya tidak memberi 

pertolongan kepada kalian, 2: G3 Ka “masi cai IS «ya “Maka siapakah 

gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu?” 

maksudnya, tidak ada seorangpun yang dapat menolong kalian sesudah itu, 
API 2 

yaitu sesudah Dia membiarkan kalian karena Dia berfirman, » IX ol 15. 

SY 1 artinya tidak menolong. 3 Geli artinya orang yang tidak 

dihiraukan. 55 wis artinya hewan betina itu menetapi anaknya di tempat 

pengembalaan dan meninggalkan kawanannya. Hewan betina itu disebut 

da Ag. 988 

Tharfah berkata dalam bait syairnya, 

£ 
(J 2... 

SEP) 2 SU aa (3 3 Jis 

988 Lihat: Lisan Al “Arab, materi khadzala. 
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Digembala secara terasing dari kawanannya di tanah lunak penuh 

pepohonan lebat “ dia mengambil buah pohon Arah dan mengenakan 

batang-batangnya sebagai gaun ”” 

Dia juga berkata dalam bait syairnya, 

Jab Ie anto is NS oa UN OB 

“Aku memandang kepadamu dengan mata terus terbuka " bak induk 
, 

kijang yang meninggalkan kawanannya demi melihat anaknya. ' 

Ada juga yang mengatakan bahwa ini termasuk kata magluub (dibalik), 

sebab induk kijang itulah yang disebut 3 ,.i2, apabila ia ditinggalkan. 

5 Ye 5 23, artinya apabila kedua kakinya lemah. Seorang penyair 

berkata, 

?89 Bait syair ini milik Tharfah, termasuk syair-syairnya yang terbaik. Awalnya 
sebagai berikut: 

Sya 'ir Khaulah Athlaal di Bargah Samargand 

Sebelumnya adalah sebagai berikut: 

Di daerah itu anak kijang bermata hitam memakan buah Arak padahal dia 
berusia muda " 

Al Ahwaa artinya anak kijang bermata hitam. Maksudnya adalah kekasihnya. 

Makna Yanfadhdhul marada adalah memakan buah pohon Arak. Asy-Syaadan 
artinya berusia muda. Penyair ini menyerupakan kekasihnya dengan seekor kijang. 

Yang digarisbawahi pada sapi adalah al khadzuul, yakni sapi betina yang jika 

digembala bersama kawanannya, dia selalu menoleh kepada anaknya, begitu ingin 
bertemu dan memandanginya penuh kasih. 4r-Rabrab artinya sekelompok sapi 
dan kijang. Al Khamiilah artinya tanah lunak yang ditumbuhi pepohonan lebat. 4! 
Bariir adalah buah pohon Arak. Makna bait syair di atas: Lirikan dan pandangan 

gadis ini begitu indah, seakan-akan induk kijang yang khawatir terhadap anaknya. 
Jika dia digembala bersama kawanannya, dia selalu meninggalkan mereka dan 
menjauhi mereka sembari terus menoleh ke tempat anaknya dengan penuh 

kegembiraan, bak seekor kijang yang memakan buah pohon Arak dan masuk di 

sela-sela batang pohon, hingga seakan-akan pepohonan itu menjadi gaunnya. Lihat: 
Al Muntakhab Min Adab Al “Arab, 4/41. 
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ja ?. 2 3 5 2 3 25 - 

“Namun kaki lemah bukan karena lumpuh.” 

Ungkapan 11x J3 dikatakan pada orang yang senantiasa tidak 

dihiraukan. Wallaahu a'lam. 

Firman Allah SWT: 

s 
,. Lan on te 2  beagtae la ngga 
SP 3 Ae ea IP Lol Ulas yag Jas ul gl uS Lg 

La, SF 2-84 
BD Osel2 Y ag HS Le ab HL 

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta 

rampasan perang perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam 

— urusan rampasan perang perang itu, maka pada hari kiamat ia 

akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu: kemudian 

tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan 

dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” 

(Os. Aali “Imraan (3): 161) 

Dalam ayat ini terdapat sebelas masalah: 

Pertama: Ketika para pemanah meninggalkan posisi mereka seperti 

yang telah diceritakan, karena takut kaum muslimin lainnya menguasai harta 

ghanimah hingga mereka tidak mendapatkan bagian sedikitpun, maka Allah 

SWT menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak akan berlaku zalim dalam 

280 Bait syair ini milik A'sya. Awalnya, seperti yang tertera dalam Al-Lisaan, materi 

khadzala adalah sebagai berikut: 

“Setiap orang yang tampan dan mulia adalah kakeknya” 

Sebelumnya adalah sebagai berikut: 

Kamu melihat kaum itu seluruhnya mabuk “ seperti sesuatu yang diterpa 

hembusan angin,” 

eh 



pembagian. Oleh karena itu, tidak sepantasnya kalian menyangka buruk 

terhadap beliau. 

Adh-Dhahhak berkata, “Sebab turun ayat ini justeru karena Rasulullah 

SAW mengutus beberapa pasukan pengintai dalam suatu peperangan beliau, 

kemudian beliau mendapatkan harta rampasan perang sebelum mereka 

kembali. Rasulullah SAW pun membagikan harta rampasan perang itu kepada 

orang-orang dan tidak memberikan bagian kepada para personil pasukan 

pengintai tersebut. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai celaan atas 

beliau,” Allah SWT berfirman, JK 25 JK ol ya 6 C5 “Tidak 
mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. 

Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu ', 

maksudnya beliau membagikan kepada sebagian orang dan tidak memberikan 

bagian kepada sebagian orang lainnya.” Diriwayatkan seperti perkataan ini 

dari Ibnu Abbas RA. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA juga dan dari Ikrimah, Ibnu Jubair 

dan lainnya, mereka berkata, “Ayat ini turun dengan sebab sepotong kain 

berwarna merah yang hilang dari kumpulan harta rampasan perang Badar. 

Sebagian orang yang bersama Nabi SAW berkata, “Barangkali Nabi SAW 

yang mengambilnya. "Maka turunlah ayat ini.” Ini diriwayatkan oleh Abu 

Daud”? dan At-Tirmidzi yang mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan 

gharib. " 

Ibnu “Athiyah berkata,”” “Ada yang mengatakan bahwa perkataan ini 

dari orang-orang beriman yang tidak menyangka bahwa perkataan ini tidak 

salah. Ada juga yang mengatakan bahwa perkataan ini dari orang-orang 

munafik. Diriwayatkan bahwa barang yang hilang itu adalah sebuah pedang.” 

91 Lihat: Asbaab An-Nuzuul, karya An-Naisaburi, hlm. 93, sedangkan atsar ini 

disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam tafsirnya, 3/403, dari Adh-Dhahhak. 

92 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang perang, 4/31, no. 3971, dan At- 

Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir, 5/230, no. 3009. 

93 Lihat: Tafsir Ibnu “Athiyah, 3/403. 
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Perkataan-perkataan di atas diriwayatkan berdasarkan giraat 45, yaitu 

dengan huruf ya" berharakat fathah dan huruf ghain berharakat dhammah. 

Abu Shakhr meriwayatkan dari Muhammad bin Ka' ad tentang firman 

Allah SWT, J5 ol $3) D6 5, dia berkata, “Kamu berkata, “Tidak mungkin 
seorang nabi menyembunyikan sesuatupun dari kitab Allah,” 

Ada yang mengatakan bahwa huruf Jam dalam ayat ini Ma 

menjadi d3 ES DS 43. Sama seperti firman Allah SWT, si & 56 

Sasa J3 3 ya 3 x5 Ti dak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha 

Suci Dia.” Maksudnya, 45 Ja os Uu. 

Ada yang membaca (Je, Yaitu dengan huruf ya" berharakat dhammah 

dan huruf ghain berharakat fathah. Ibnu Sikkit berkata, “Kami tidak pernah 

mendengar penggunaan kata dalam hal harta rampasan perang kecuali 

Ye . d3? 

Ada juga yang membaca J& 3 Jas Ol (3 OS 3.5 

Makna Ike adalah Se (khianat), sedangkan makna Ki adalah Oa 

(dikhianati). Untuk makna kedua ini ada dua maksud. Pertama, beliau 

dikhianati. Artinya, ada orang yang mengambil secara diam-diam dari harta 

rampasan beliau. Kedua, perbuatan khianat disandarkan kepada beliau. 

Kemudian ada yang mengatakan bahwa setiap orang yang mengambil 

sesuatu secara sembunyi-sembunyi maka sungguh dia telah melakukan 

perbuatan khianat. 

Ibnu Arafah berkata, “Dinamakan Ugaa , karena tangan diikat 

(is) karenanya, yaitu ——#'£4 (dicegah).” 

?99 Os. Maryam (191: 35. 

75 Ibnu Katsir, Abu Amr dan Ashim membaca yughilla, yaitu dengan bentuk kata 

kerja aktif. Sementara selain mereka membaca dengan huruf ya' berharakat 

dhammah dan huruf ghain berharakat fathah, yaitu dengan bentuk kata kerja pasif. 

Dua giraat ini termasuk giraat sab,ah yang mutawatir, sebagaimana yang tertera 

dalam Tagriib An-Nasyr, hlm. 102, dan Al Ignaa', 2/623. 
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Abu Ubaid berkata, “J' ——&' khusus pada mengambil harta rampasan 

perang. Kami tidak melihat pemakaian kata itu pada khianat dan juga pada iri 

dengki.” Di antara ungkapan yang menjelaskan akan hal ini adalah ungkapan 

tentang khianat, Ha ae, dan tentang iri dengki, dai — ara 5 

Sedangkan tentang J PL, : Naa de IE ki Kasi za 3E, artinya 

apabila minuman unta tidak diberikan. I— 3 JA artinya 0G (khianat). 

Namir berkata dalam bait syainya, 

Las SUYL (na ja Bam US 

“Allah pasti membalas Hamzah,” putera Naufal karena jasanya 

kepada kita “ seperti Dia pasti membalas orang yang berlaku khianat 

terhadap amanah lagi pembohong.” 

Dalam sebuah hadits disebutkan, JX5! Y5 JYWAY “Tidak boleh 
ighlaal dan tidak boleh islaal. ””8 Artinya, tidak boleh khianat dan tidak 

boleh mencuri. Dikatakan juga, “Dan tidak boleh menyogok.” 

Syuraih berkata, “Tidak ada kewajiban membayar ganti bagi orang 

yang meminjam yang bukan pengkhianat (maksudnya, tidak berniat buruk- 

penerj).” Rasulullah SAW juga bersabda, y y” 3 Sele JW Y SW “Ada 

tiga perkara yang tidak akan khianat hati orang mu min 

terhadapnya. ””” Siapa yang meriwayatkannya dengan 'ain berharakat fathah 5 

berasal dari kata si——al! (kedengkian dan kemarahan). Jadi artinya, ada 

tiga perkara yang tidak dimarahi hati orang mu min karenanya. 

IE juga berarti masuk, dapat berbentuk muta 'addi (membutuhkan 

obyek) dan bisa j juga tidak muta'addi (tidak membutuhkan obyek). 

Dikatakan, y Pr Ai oa 5, artinya orang itu memasuki area berbahaya 

996 Lihat: Ash-Shihaah dan Al-Lisaan, materi ghalala. 

57 Bait syair ini tertera dalam Ash-Shihaah dan Al-Lisaan. 

78 Tbnul Atsir menyebutkan hadits ini dalam An-Nihaayah, 3/380. 

99 Riwayat hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 
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dan berada di tengah-tengahnya. 

YYE (Al 32 J5, artinyakhianat. 1x49! 55 sid JE, artinyaapabila 
air mengalir di dalamnya. Jas bisa digunakan pada semua ungkapan tersebut. 

Ada yang mengatakan bahwa dalam bahasa JH berarti mengambil 

sesuatu dari harta rampasan perang tanpa sepengetahuan orang lain. Contoh 

lain, Ja d skali JAlsS artinya air mengalir di sela-sela pohon. 

Jai artinya air yang mengalir di dasar-dasar pohon, sebab ia 

terlindung dengan pepohonan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah bait 

syair,!00 

2». aan aan era KI AND ET So # £ 
CM Ine 3 aa WS 2 ja Temot d J gel ad 

Banjir mempermainkannya maka airnya “ menjadi tersembunyi di 

dasar-dasar pohon khirwa'. 

Contoh lain, 4 untuk baju yang dikenakan di dalam pakaian 

(baju dalam). Ii adalah tanah yang datar dan penuh dengan pepohonan. 

JE dikatakan untuk pohon akasia."! “34 juga berarti tumbuh-tumbuhan. 

Bentuk jamaknya adalah 5g. 

Sebagian ulama berkata, “Sesungguhnya makna KP adalah ditemukan 

dalam keadaan dicuri. Sama seperti J--J Six, artinya aku mendapatinya 

dalam keadaan terpuji. 

Grant yang berdasarkan ta“wil di atas kembali kepada makna We dan 

makna ke menurut jumhur ulama adalah tidak boleh seorangpun 

mengkhianatinya dalam perkara harta rampasan perang. Maka, makna ayat 

ini adalah melarang manusia untuk berlaku khianat pada harta rampasan perang 

1000 Bait syair ini dikatakan oleh Huwaidarah, sebagaimana yang tertera dalam 
Lisan Al “Arab, materi ghalala. Bait syair ini disebutkan oleh An-Nuhhas dalam 
Ma 'aani Al Our aan, 1/505. 

1001 Lihat: Al-Lisaan, hlm. 3288. 
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dan mengancam perbuatan tersebut. 

Sebagaimana tidak boleh mengkhianati Nabi SAW maka tidak boleh 

juga mengkhianati orang lain. Hal ini disebutkan secara khusus, karena berlaku 

khianat saat bersama beliau lebih berat dan lebih besar dosanya, sebab segala 

kemaksiatan dapat menjadi besar karena beliau yang wajib dihormati oleh 

setiap orang masih ada. Selain itu, para pemimpin diangkat oleh Nabi SAW, 

maka merekapun wajib dihormati. 

Ada lagi yang mengatakan bahwa makna Ha adalah seorang nabi tidak 

pernah sama sekali berlaku khianat. Artinya, ayat ini hanya merupakan berita, 

bukan larangan. 

sz T 
Kedua: Firman Allah SWT, 2x cp JE Kol Alai 33 

“Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, 

maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang 

dikhianatkannya itu.” Maksudnya, dia datang membawa apa yang 

dikhianatkannya di atas punggung dan pundaknya. Dia diazab dengan 

membawanya beserta bebannya, takut dengan suaranya dan terasa hina dengan 

terungkapnya pengkhianatan di hadapan semua makhluk. Akan ada 

penjelasannya lebih lanjut. 

Kehinaan yang ditimpakan oleh Allah SWT kepada orang yang berlaku : 

khianat sepadan dengan kehinaan yang ditimpakan kepada penipu, di mana 

diikatkan pada bagian belakang tubuhnya sebuah bendera yang melambangkan 

penipuannya. Allah SWT menjadikan bentuk siksaan-siksaan-Nya seperti 

bentuk yang sudah dimaklumi dan diketahui oleh manusia. Tidakkah Anda 

perhatikan perkataan seorang penyair," 

Celaka kamu, apakah kamu mendengar ada penipuan " bendera 

102 Dia adalah Hadirah yang bernama asli Outhbah bin Aus, seorang penyair 

jahiliyah yang tidak banyak melantunkan syair. Lihat biografinya dalam Al Aghaani, 

3/265. 
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dipasangkan pada kita di khalayak ramai 

Biasanya orang Arab memasang sebuah bendera bagi seorang penipu 

dan orang yang berbuat jahat diarak bersama sebagai bukti kejahatannya. 

Dalam Shahiih Muslim disebutkan, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, 

“Pada suatu hari, Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami. Lalu beliau 

menyebutkan dki 108 Beliau menyatakan bahwa perbuatan itu sangat 

berbahaya dan sangat berat hukumannya. Kemudian beliau bersabda, 

IA AE) Si) Ob BN Gp sa SA ji 

S3 AA GI cab s Us wd ti OB eh Mi 

SAN sai stel AN Inn "adat MAP Ab ALS aa) Te Aa 

PE) ab) JAN FI se SA SY Ga 3 
& . 

- 0S - s0 of 0 “ 0, 2.) a Sa SET 8 4 oa # 3. 0.7 

Y Ltabi A8 Led SU SUN ISP PA Jay L Jjas Ga 
y To . 5 NA . 2 ag a aa 901 £ 2 . sa. Dl Ing L dlaS Tnlo 3) Ie LI (3 SIA AN 

Lain Tb Na 0 S2 Ag 0g 
SR D3 SN SU IY 2 Jb MA 

“Aku pasti bertemu dengan salah seorang dari kalian yang datang pada 

hari kiamat dengan memikul seekor unta yang terus bersuara di 

pundaknya. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, tolonglah aku. ' Aku 

menjawab, “Aku tidak dapat menolongmu sedikitpun. Sungguh aku telah 

menyampaikan —hal ini— kepadamu. 

1003 4) Ghuluul artinya berlaku khianat pada harta rampasan perang dan mencuri 
harta rampasan perang sebelum dibagikan. Dikatakan, ghalla fil maghnami yaghullu 
ghuluulan, fahuwa ghaalin. Setiap orang yang berlaku khianat pada sesuatu apapun 
secara sembunyi-sembunyi maka dia terlah berlaku ghuluul. Dinamakan ghuluul, 
karena tangan diikat dengan rantai besi ke leher sebagai hukuman perbuatan tersebut. 

Lihat: An-Nihaayah, 3/380. 
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Aku pasti bertemu dengan salah seorang dari kalian yang datang 

pada hari kiamat dengan memikul seekor kuda yang terus bersuara di 

pundaknya. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, tolonglah aku. ' Aku 

menjawab, “Aku tidak dapat menolongmu sedikitpun. Sungguh aku telah 

menyampaikan —hal ini— kepadamu.” 

Aku pasti bertemu dengan salah seorang dari kalian yang memikul 

seekor kambing yang terus bersuara di pundaknya. Dia berkata, Wahai 

Rasulullah, tolonglah aku.' Aku menjawab, “Aku tidak dapat 

menolongmu sedikitpun. Sungguh aku telah menyampaikan —hal ini— 

kepadamu. ' 

Aku pasti bertemu dengan salah seorang dari kalian yang memikul 

sebuah jiwa yang terus berteriak di pundaknya. Dia berkata, Wahai 

Rasulullah, tolonglah aku.' Aku menjawab, “Aku tidak dapat 

menolongmu sedikitpun. Sungguh aku telah menyampaikan —hal ini— 

kepadamu. ' 

Aku pasti bertemu dengan salah seorang dari kalian yang memikul 

sebuah kertas tulis yang terus berkibar di pundaknya. Dia berkata, 

Wahai Rasulullah, tolonglah aku.' Aku menjawab, “Aku tidak dapat 

menolongmu sedikitpun. Sungguh aku telah menyampaikan —hal ini— 

kepadamu. ' 

Aku pasti bertemu dengan salah seorang dari kalian yang memikul 

emas dan perak di pundaknya. Dia berkata, Wahai Rasulullah, tolonglah 

aku.” Aku menjawab, “Aku tidak dapat menolongmu sedikitpun. Sungguh 

aku telah menyampaikan —hal ini— kepadamu. "8 

Abu Daud meriwayatkan dari Samurah bin Jundub RA, dia berkata, 

“Apabila mendapatkan bagian harta rampasan perang, Rasulullah SAW selalu 

memerintahkan Bilal untuk berseru memanggil orang-orang. Merekapun datang 

104 HR. Muslim dalam pembahasan tentang jabatan pimpinan, bab beratnya 
keharaman ghuluul, 3/1461-1462. 
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dengan membawa harta-harta rampasan mereka. Lalu beliau mengambil 

seperlima dan membagikannya. 

Pada suatu hari setelah Bilal berseru, datang seorang laki-laki dengan 

membawa sebuah tali dari rambut binatang. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, 

ini adalah harta rampasan perang yang kami dapatkan.” Rasulullah SAW 

bertanya, 

KG Sa Ye cai ” Apakah kamu mendengar seruan Bilal yang 

berseru sebanyak tiga kali?” Dia menjawab, “Iya.” Rasulullah SAW bertanya 

lagi, fe aa of Wah Ud “Lantas kenapa kamu tidak datang?” Diapun 

memberikan alasan kepada beliau. Namun Rasulullah SAW bersabda, 

ata EPS TAN F3 6 ad HIS 

“Tidak. Bahkan kamu akan membawanya pada hari kiamat, namun 

aku tidak akan menerimanya darimu.” 

Sebagian ulama berkata, “Yang dimaksudkan adalah dosa itu akan 

disempurnakan Ipata hari kiamat. Sebagaimana: firman Allah SWT, 

Oya Ba nih Je 2 Dila “5g “Sambil mereka 

memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amatlah buruk apa 

yang mereka pikul itu? 16 

Ada yang mengatakan bahwa berita ini diartikan dengan pempublikasian 

perkara. Artinya, dia datang pada hari kiamat nanti saat Allah SWT telah 

mempublikasikan perkaranya, sebagaimana sudah terpublikasikan seandainya 

dia memikul unta yang terus bersuara atau kuda yang terus meringkik. 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Ini merupakan bentuk berpaling dari 

hakikat kepada majaz dan tasybiih (penyerupaan). Apabila makna 

008 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, bab ghuluul, 3/68-69, no. 
2712, dari Abdullah bin Amr RA. 

1006 OS. Al An'aam (6J: 31. 
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pembicaraan berkisar antara hakikat dan majaz maka hakikatlah yang diambil, 

sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab ushul. Selain itu, Nabi SAW 

telah memberitakan secara hakikat. 

Ada yang mengatakan bahwa barangsiapa yang berlaku khianat dengan 

sesuatu di dalam dunia maka sesuatu tersebut akan dimunculkan pada hari 

kiamat di dalam nereka, kemudian dikatakan kepadanya, “Turunlah ke neraka 

dan ambillah sesuatu tersebut.” Orang itupun turun ke neraka. Sesampainya 

di tempat sesuatu tersebut, dia langsung memikulnya. Ketika sampai di pintu, 

sesuatu tersebut jatuh ke dasar Jahanam. Diapun kembali ke neraka lalu 

mengambilnya. Kejadian seperti tadi terus terjadi sampai waktu yang 

dikehendaki Allah. 

Ada juga yang mengatakan bahwa makna TE 0 adalah 

pengkhianatan dan Uda bersaksi atasnya pada hari kiamat. 

Ketiga: Para ulama berkata, “ Oje merupakan salah satu perbuatan 

dosa besar berdasarkan ayat ini dan hadits dari Abu Hurairah RA yang telah 

kami sebutkan, bahwa dia akan memikulnya di atas pundaknya.” 

Nabi SAW juga pernah bersabda tentang Mud'im'””, 

-. 1 01 Pa ah See UE PAN sa - LP Aa 

Br ora 2 AA CA 

MU Uas dad Lia 

“Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya sebuah mantel 

yang diambil dari kumpulan harta rampasan perang pada perang 

1007 Mud'im Al Aswad, budak yang dimerdekakan Rasulullah SAW. Budak ini 
dihadiahkan oleh Rifa'ah bin Zaid Al Judzami kepada beliau, sebagaimana yang 
tertera dalam Al Muwaththa ' dan Shahiih Al Bukhari juga Shahiih Muslim. Lihat: 
Al Ishaabah, karya Ibnu Hajar, 3/394. 
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Khaibar yang bukan bagian orang yang mengambilnya niscaya akan 

menyala.” 

Ketika orang-orang mendengar sabda ini, seorang laki-laki datang 

membawa sebuah tali atau dua buah tali ke hadapan Rasulullah SAW. Maka 

Rasulullah SAW bersabda, 

2 - KA EM 

“Sebuah tali atau dua buah tali bagian dari api neraka.” Hadits ini 

termaktub dalam Al Muwaththa'. 

Maka sabda Rasulullah SAW, “Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya”, 

dan keengganan beliau menshalatkan jenazah orang yang berlaku khianat 

merupakan dalil betapa fatalnya perbuatan ghuluul (khianat) dan betapa 

besarnya dosa perbuatan tersebut, selain menunjukkan bahwa perbuatan 

tersebut termasuk di antara dosa-dosa besar. Perbuatan ghuluul juga 

merupakan perbuatan dosa yang terkait dengan hak manusia. 

Sabda Rasulullah SAW, “33! 54 061,4 3 81,5” Sebuah tali atau 
dua buah tali bagian dari api neraka, sama seperti sabda beliau, 

“aguadl 5 Sai 53. ”Tunaikanlah jarum dan tukang jahit.” Ini 

menunjukkan bahwa sedikit dan banyak harta rampasan perang itu tetap tidak 

boleh diambil sebelum pembagian, kecuali semua yang disepakati seperti 

memakan makanan di medan pedang, mengambil kayu bakar dan berburu 

binatang buruan. 

Diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa dia berkata, “Tidak boleh mengambil 

makanan di medan perang kecuali seizin pemimpin.” Ini tidak ada dasarnya, 

sebab banyak atsar yang menyalahinya. Akan ada penjelasannya lebih lanjut. 

Hasan berkata, “Apabila para sahabat Rasulullah SAW telah berhasil 

1008 FIR. Malik dalam pembahasan tentang jihad, bab ghuluul, 2/459. 

1009 HR. Ad-Darimi dalam Sunannya, 2/230, dan Malik dalam Al Muwaththa', 

bab riwayat tentang ghuluul, 2/459. 
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menaklukan suatu kota atau suatu benteng, mereka makan sebagian tepung 

kualitas baik, tepung biasa, minyak samin dan madu (dari harta rampasan 

perang-penerj).” 

Ibrahim berkata, “Mereka makan makanan dari negeri musuh di medang 

perang dan memberi makan kepada binatang tunggangan di negeri musuh 

tersebut sebelum dibagi seperlima.” 

Atha' berkata, “Para prajurit dalam sebuah pasukan yang mendapatkan 

minyak samin, madu dan makanan boleh memakannya, dan sisanya harus 

mereka serahkan kepada pemimpin mereka. Ini adalah pendapat para ulama.” 

Keempat: Dalam hadits di atas terdapat dalil bahwa barang-barang 

orang yang berlaku khianat tidak boleh dibakar, sebab Rasulullah SAW sendiri 

tidak pernah membakar mantel yang diambil sebelum pembagian dan tidak 

membakar manik-manik yang diambil sebelum pembagian yang pelakunya 

rela meninggalkan shalat karenanya.'”' Seandainya membakar barangnya 

adalah wajib, tentu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan seandainya dilakukan 

oleh Rasulullah SAW, tentu akan disebutkan dalam riwayat. 

Adapun riwayat dari Umar bin Khathab RA, dari Nabi SAW bahwa 

beliau bersabda 

Spa Ka 3 AA Jaa JAN Lan 3) 

“Apabila kalian melihat seseorang yang berlaku khianat maka bakarlah 

barangnya dan pukullah dia”, maka itu diriwayatkan oleh Abu Daud 

010 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, bab riwayat tentang besarnya 
dosa ghuluul, 3/68. 

(1 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, bab hukuman orang yang 
berlaku khianat, 3/69, dan At-Tirmidzi dalam pembahasann tentang hukuman, bab 
riwayat tentang orang yang berlaku khianat, apa yang harus diperbuat terhadapnya?, 
4/61. 
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dan At-Tirmidzi dari Shalih bin Muhammad bin Za 'idah,'”'? seorang yang 

dha'if lagi tidak dapat dijadikan pegangan. 

At-Tirmidzi berkata, “Aku pernah bertanya kepada Muhammad 

—maksudnya Al Bukhari— tentang hadits ini. Diapun menjawab, “Yang 

meriwayatkan hadits ini adalah Shalih bin Muhammad, yaitu Abu Wagid Al 

Laitsi, seorang yang munkarul hadiits (haditsnya sama sekali tidak dapat 

diterima-penerj),” 

Abu Daud juga meriwayatkan dari Shalih bin Muhammad bin Za'idah, 

dia berkata, “Kami berperang bersama Walid bin Hisyam. Bersama kami 

juga ada Salim bin Abdullah bin Umar dan Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu, 

ada seorang laki-laki yang berlaku khianat, Yaitu mengambil suatu barang. 

Maka Walid memerintahkan untuk membakar barangnya dan pelakunya diarak 

berkeliling serta tidak diberikan bagian kepadanya.” Abu Daud berkata, “Ini 

lebih shahih dari riwayat sebelumnya.” 

Diriwayatkan dari hadits Amar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, 

bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar membakar barang-barang 

orang yang berlaku khianat dan menjatuhkan hukuman pukul terhadapnya.!” 

Abu Daud berkata, “Ali bin Bahr menambahkan, dari Walid, -namun 

aku tidak mendengarnya secara langsung darinya-: Dan mereka tidak 

memberikan bagian kepada pelakunya.” 

Abu Umar berkata, “Sebagian periwayat hadits ini berkata, “Dan tebas 

lehernya dan bakar barang-barangnya.”” 

Hadits ini berasal dari Shalih bin Muhammad dan dia bukan orang yang 

1012 Shalih bin Muhammad bin Za'idah, Abu Wagid, dari Ibnu Musayyib, Shuwailih. 

Ad-Daraguthni berkata, “Dia adalah orang yang dha'if.” Ahmad berkata, “Aku 

tidak melihat ada kecacatan padanya.” Ibnu Ma'in berkata, “Dia adalah orang 
yang dha'if.” Lihat: Al Mughni fii Adh-Dhu 'afaa', M435-436. 

1013 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, bab tentang hukuman orang 
yang berlaku khianat, 3/69. 
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haditsnya dapat dijadikan pegangan. Sementara diriwayatkan secara pasti 

dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, A6 SA Y aka £ ya 23 Jas 

“Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga 

sebab..(al hadiits). "4 Hadits ini jelas menafikan hukum bunuh karena 

perbuatan ghuluul. 

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW, 

beliau bersabda, aa ESAI HE Y) AL II JM ea 

“Tidak ada atas pengkhianat, tidak ada atas penipu dan tidak ada atas 

perampas hukum potong. "5 

Hadits ini bertolak belakang dengan hadits yang diriwayatkan oleh Shalih 

bin Muhammad, dan hadits ini lebih kuat dari segi sanad. 

Dalam bahasa dan istilah syariat, orang yang berlaku ghuluul adalah 

orang yang berlaku khianat. Jika hukum potong tidak ada maka hukum bunuh 

tentu tidak ada juga. 

Ath-Thahawi berkata, “Seandainya hadits yang diriwayatkan oleh Shalih 

tersebut adalah shahih, bisa jadi itu terjadi ketika hukuman juga dikenakan 

pada harta. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang tidak 

bayar zakat, 

“ oo . La PA . beta 2 

al Das ep knp calo jai 9 La gal ul 

Sesungguhnya kami pasti mengambilnya dan setengah hartanya. Ini 

adalah keputusan dari keputusan-keputusan Allah ta'ala. ""'5 

1014 HR. Para imam: Al Bukhari dalam pembahasan tentang diyat, Muslim dalam 

pembahasan tentang pembagian harta rampasan perang, Abu Daud, At-Tirmidzi 
dalam pembahasan tentang hukuman, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang 

keharaman, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang sejarah dan Ahmad dalam 
Musnadnya, 1/61. 

1015 HR. Ahmad dan empat imam lainnya. At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menganggap 

shahih hadits ini. Lihat: Subul As-Salaam, 4/1299-1300. 

1016 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang zakat, bab zakat binatang gembala, 
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Juga seperti perkataan Abu Hurairah RA tentang kehilangan unta 

yang disimpan, “Wajib mengganti unta itu dan juga menyerahkan unta yang 

serupa.” Juga seperti riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr 

bin Ash tentang buah yang masih tergantung, “Wajib mengganti dua kali lipat 

yang serupa dan beberapa kali cambuk.” Namun semua ini telah dinasakh. 
, 

Wallaahu a'lam. 

Kelima: Oleh karena itu, apabila seseorang berlaku khianat pada 

harta rampasan perang, lalu dia tertangkap maka barang-barangnya wajib 

diambil dan dia wajib diberi pelajaran dan hukuman berupa ta ziir (hukum 

pukul dengan jumlah kurang dari hukum pukul biasanya-penerj). 

Menurut Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabat mereka, 

juga Laits bahwa barang-barangnya tidak boleh dibakar. 

Asy-Syafi'i, Laits dan Daud berkata, “Jika pelakunya tahu dengan 

larangan maka dia harus dihukum.” 

Al Auza'i berkata, “Seluruh barang-barang orang yang berlaku khianat 

harus dibakar, kecuali pedangnya, baju yang dikenakannya dan pelana 

miliknya. Binatang tunggangannya pun tidak boleh diambil dan sesuatu yang 

diambilnya secara khianat tidak boleh membakar.” Ini juga merupakan 

pendapat Ahmad, Ishag dan Hasan. Kecuali barang-barangnya itu berupa 

binatang atau mushhaf. 

Ibnu Khuwaizimandad berkata, “Diriwayatkan bahwa Abu Bakar dan 

Umar pernah memukul orang yang berlaku khianat dan pernah membakar 

barang-barangnya.” 

Ibnu Abdul Barr berkata, “Di antara orang yang mengatakan bahwa 

An-Nasa'i dalam pembahasan tentang zakat, bab hukuman orang yang tidak bayar 
zakat, 5/15-16, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang zakat, dan Ahmad dalam 

Musnadnya, 5/2. 
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kendaraan orang yang berlaku khianat dan barang-barangnya boleh dibakar 

adalah Makhul dan Sa'id bin Abdul Aziz. Dasar orang yang berpendapat 

seperti ini adalah hadits Shalih tersebut di atas. Namun menurut kami, itu 

adalah hadits yang tidak dapat dijadikan dasar untuk merusak kehormatan 

dan meluluskan suatu hukum, karena bertolak belakang dengan atsar-atsar 

yang lebih kuat darinya. 

Pendapat yang dipegang oleh Malik dan orang-orang yang mengikutinya 

dalam masalah ini adalah lebih shahih dari segi logika dan keshahihan riwayat. 

Wallaahu a'lam.” 

Keenam: Tidak ada perbedaan dalam mazhab Malik tentang hukuman 

atas tubuh. Sedangkan atas harta, maka dia berkata tentang kafir dzimmi 

yang menjual khamar kepada orang muslim, “Khamar itu wajib dimusnahkan 

dan hasil penjualannya wajib diambil sebagai hukuman baginya, agar dia tidak 

menjual khamar kepada kaum muslimin lagi.” 

Berdasarkan hal ini maka dapat dikatakan bahwa boleh menjatuhkan 

hukuman pada harta. Umar RA sendiri pernah menumpahkan susu yang telah 

dicampur dengan air. 

Ketujuh: Para ulama sepakat bahwa orang yang berlaku khianat wajib 

mengembalikan semua yang diambilnya secara khianat kepada orang yang 

bertugas membagi harta rampasan perang sebelum orang-orang bubar, jika 

ada jalan untuk melakukannya. Jika dia melakukannya maka itulah bentuk 

taubat baginya dan keluar dari perbuatan dosa. 

Namun para ulama berbeda pendapat jika dia mengembalikannya 

setelah para prajurit bubar dan tidak sampai kepada yang berhak. Sebagian 

ulama berkata, “Dia serahkan seperlima kepada pemimpin dan sisanya dia 

sedekahkan.” Ini adalah mazhab Az-Zuhri, Malik, Al Auza'i, Laits dan Ats- 

Tsauri. Ini juga diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit RA, Mu'awiyah RA 
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dan HasanAI Bashri. 

Mazhab ini sesuai dengan mazhab Ibnu Mas'ud RA dan Ibnu Abbas 

RA, sebab keduanya berpendapat bahwa wajib menyedekahkan harta yang 

tidak diketahui siapa pemiliknya. Inilah juga mazhab Ahmad bin Hanbal. Namun 

Asy-Syafi'i berkata, “Seseorang tidak boleh bersedekah dengan harta milik 

orang lain.” 

Abu Umar berkata, “Menurutku, perkataan Asy-Syafi'i di atas adalah 

pada harta yang pemiliknya masih ada dan dapat ditemui atau paling tidak 

para ahli warisnya. Sedangkan jika tidak demikian maka Asy-Syaff'i tidak 

menganggap makruh menyedekahkannya, insya Allah.” 

Para ulama juga sepakat pada barang temuan bahwa boleh 

menyedekahkannya setelah diumumkan dan pemiliknya tidak mungkin lagi 

mencari-cari. Namun mereka menyatakan bahwa apabila pemiliknya datang 

dan barang tersebut telah disedekahkan maka boleh memilih antara pahala 

dan ganti. Begitu juga barang rampasan perang. Hanya Allah SWT yang 

memberi taufik. 

Dalam pengenaan denda ghuluul terdapat dalil keberhakan semua orang 

yang berhak mendapatkan bagian harta rampasan perang. Oleh karena itu 

tidak boleh bagi seorangpun merasa lebih pantas dengan sesuatu dari harta 

rampasan itu dari orang lain. Barangsiapa yang mengambil sesuatu dari harta 

rampasan tanpa hak maka para ulama sepakat bahwa dia harus diberi hukuman 

agar jera, seperti yang telah dipaparkan di atas. 

Kedelapan: Jika seorang budak dijimak atau sebuah barang yang 

sampai nishab (nilai barang yang karena mencurinya pelaku dijatuhi hukum 

potong tangan-penerj.) Maka para ulama berbeda pendapat tentang 

menjatuhkan hukuman atas pelaku. Sekelompok ulama berpendapat bahwa 

tidak ada hukum potong atas pelaku. 
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Kesembilan: Di antara bentuk ghuluul adalah hadiah untuk para amil 

zakat. Hukumannya di akhirat sama seperti hukuman orang yang berlaku 

khianat. 

Abu Daud dalam Sunan-nya dan Muslim dalam Shahiih-nya 

meriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa Nabi SAW pernah 

mempekerjakan seorang laki-laki dari Azd, bernama Ibnu Latbiyah.'”" 

Ibnu Sarh berkata, “Ibnu Al Atbiyah sebagai petugas pengumpul 

sedekah. Suatu hari dia datang, lalu berkata, “Ini untuk kalian dan ini telah 

dihadiahkan kepadaku.” 

Maka Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, lalu beliau memuji Allah 

dan menyanjung-Nya, dan bersabda, 

JA 2. a 5. an 2 er 2 2 aan 4 22 0. 2 4 St 

See Yel abi lia) (SI Ida Jd Come Las Jeli Jb Le 
. . 0 . Ta HN . s “18 o- 

Na ge KENA AN SAI al al fetag 

ab 1 SAS Ola sej Aa Naa OLS S CAN Ona an ab y 

ai TT 2 5 Ta 

“Ada seorang amil zakat yang kami utus. Suatu hari dia datang, lalu 

berkata, “Ini untuk kalian dan ini telah dihadiahkan kepadaku. Padahal 

dia hanya duduk saja di rumah ibunya atau ayahnya, lalu dia menunggu 

apakah dihadiahkan kepadanya atau tidak? Tidak datang salah seorang 

dari kalian dengan membawa sesuatu dari itu kecuali dia datang dengan 

membawanya pada hari kiamat. Jika sesuatu itu adalah unta maka unta 

itu akan terus bersuara. Jika sesuatu itu adalah sapi maka sapi itu akan 
, ” 

terus bersuara, atau kambing yang juga terus bersuara'. 

1017 Abdullah bin Latbiyah bin Tsa'labah Al Azdi. Disebutkan pada hadits Abu 
Humaid As-Sa'idi dalam Shahiih Al Bukhari dan Shahiih Muslim, bahwa Nabi 

SAW mengutus seorang laki-laki untuk mengambil sedekah, bernama Ibnu Latbiyah. 

Lihat: Al Ishaabah, 2/363. 
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Kemudian beliau mengangkat kedua tangan beliau hingga kami dapat 

melihat putihnya kedua ketiak beliau, lalu berucap, 

La Ya 
“Ya Allah, apakah sudah aku sampaikan? Ya Allah, apakah sudah aku 

sampaikan? "38 

Abu Daud meriwayatkan dari Buraidah RA, dari Nabi SAW, beliau 

bersabda, 

BS Ag KS EN) ME IS IP EN ja 

“Barangsiapa yang kami tugaskan pada suatu pekerjaan, lalu kami 

berikan kepadanya suatu rezeki maka apa yang diambilnya setelah itu 

adalah ghuluul. 1”? 

Abu Daud juga meriwayatkan, dari Abu Mas'ud Al Anshari RA, dia 

berkata, “Rasulullah SAW menugaskanku sebagai pemungut zakat. Kemudian 

beliau bersabda, 

JA ia Bap Lie DN Gg MAAN, sep Ol Gal 

“Berangkatlah kamu, hai Abu Mas 'ud dan jangan sampai aku 

menemuimu pada hari kiamat nanti datang dengan memikul seekor unta 

dari unta-unta sedekah yang terus bersuara di punggungmu yang telah 

kamu ambil secara khianat. 

1018 HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab keharaman hadiah 

untuk para amil zakat, 3/1463, dan Abu Daud dalam pembahasan tentang 

kepemimpinan, bab tentang hadiah untuk para amil zakat, 3/134-135. 

1019 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab rezeki para 

amil zakat, 3/134. 
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Abu Mas'ud berkata, “Kalau begitu, aku tidak akan berangkat.” 

Rasulullah SAW pun bersabda, &45S1 Y 13! “Kalau begitu, aku tidak akan 

membencimu.” 2 

Hadits-hadits yang mutlak ini dibatasi oleh riwayat Abu Daud juga, 

dari Mustaurid bin Syidad, dia berkata, “Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 

II pat TK Ep 3 Su S5 1 

Gee Kat DS op ata 

“Barangsiapa yang menjadi amil kami maka hendaklah dia mencari 

seorang isteri. Jika dia tidak memiliki pelayan maka hendaklah dia 

mencari palayan. Jika dia tidak memiliki tempat tinggal maka hendaklah 
,” dia mencari tempat tinggal 

Mustaurid bin Syidad berkata lagi, “Abu Bakar berkata, “Aku diberitahu 

bahwa Nabi SAW bersabda, 

Ba er ana daan al ag 
Goo JE yg D3 Ga Isl ja 

- # - 

“Barangsiapa yang mengambil selain itu maka dia adalah orang yang 

berlaku khianat lagi pencuri',”'2'! Wallaahu a'lam. 

Kesepuluh: Di antara bentuk ghuluul adalah tidak memberikan buku- 

buku kepada pemiliknya, termasuk juga semua barang yang senilai dengan 

buku. 

Az-Zuhri berkata, “Hindarilah ghuululul kutub.” Ada yang bertanya, 

“Apa maksud ghuululul kutub itu?” Dia menjawab, “Menahannya 

1020 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab ghuluul sedekah, 
3/135. 

121 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab rezeki para 
amil zakat, 3/134. 
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dari pemiliknya.” 

Ada yang mengatakan tentang ta'wil firman Allah SWT, 

“ja ol 5 68 13, bahwa seorang nabi tidak mungkin menyembunyikan 

sedikitpun dari wahyu, baik karena senang dengan wahyu tersebut, karena 

takut dengan wahyu tersebut atau demi mencari muka. 

Mereka (orang-orang kafir) tidak senang terhadap isi Al Our'an yang 

menyebutkan aib agama mereka dan mencela tuhan-tuhan mereka. Merekapun 

meminta kepada Nabi SAW untuk menutupinya. Maka turunlah ayat ini. 

Demikian yang dikatakan oleh Muhammad bin Basyar, namun apa yang 

telah kami paparkan di permulaan adalah pendapat jumhur ulama. 

. .. 

Kesebelas: Firman Allah SWT, Y tag SU 3 Ia 5 

yel: “Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang 28 

yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak 

dianiaya. ” Penjelasan tentang ayat ini telah dipaparkan sebelumnya. 

Firman Allah SWT : 

“Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan 

orang yang kembali membawa kemurkaan (yang besar) dari Allah 

dan tempatnya adalah Jahannam? Dan itulah seburuk-buruk 

tempat kembali. (Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi 

Allah, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.” 

(Os. Aali Imraan /3): 162-163) 

Firman Allah SWT, H 532 ) Si sa “Apakah orang yang 
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mengikuti keridhaan Allah. "2? Maksudnya adalah meninggalkan ghuluul 

(tindakan khianat) dan sabar dalam jihad. 

Firman Allah SWT, &1 Ga Jasa 3G Sa “Sama dengan orang 

yang kembali membawa kemurkaan (yang besar) dari Allah.” 

Maksudnya, membawa kekufuran, ghuluul atau meninggalkan Nabi SAW 

dalam peperangan. 

Firman Allah SWT, Aa dala “Dan tempatnya adalah 

Jahannam. ” Maksudnya, tempatnya adalah neraka, jika dia tidak bertaubat 

atau dimaafkan Allah SWT. 

Firman Allah SWT, Si Gal Hg :3 “Dan itulah seburuk-buruk tempat 
5 

kembali.” sma Yaitu & PA, (tempat an 

Bisa dibaca 51. ne » dan bisa juga dibaca NP) 03 seperti DNAN dan 

2 seal (permusuhan). 

Kemudian Allah SWT berfirman, 41 jus &x255 2 “(Kedudukan) 
mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah.” Maksudnya, tidaklah orang yang 

mengikuti keridhaan Allah SWT sama dengan orang yang kembali membawa 

kemurkaan yang besar dari Allah. 

1022 Jstjfhaam (pertanyaan) ini bermakna nafi (meniadakan). Maksudnya, tidaklah 
orang yang mengikuti keridhaan Allah, menjunjung tinggi perintah-perintah-Nya 

dan menjauhi larangan-larangan-Nya sama seperti orang yang melakukan maksiat 

terhadap-Nya, lalu kembali membawa kemurkaan-Nya. Ini termasuk Al Isti 'aarah 

Al Badii'iyah. Dalam ungkapan ini, syariat Allah dijadikan seperti petunjuk bagi 

orang yang mengikutinya dan berpedoman dengannya. Sementara orang yang 
melakukan maksiat dijadikan seperti seseorang yang diperintahkan untuk mengikuti 

petunjuk itu, namun dia malah menolak dan melakukan hal-hal yang menyalahi 
para pengikut petunjuk lain. Lihat: Al Bahr Al Muhith, 3/101. 

1023 Hanya Ashim yang membaca dengan huruf ra' berharakat dhammah, 
sedangkan dengan huruf ra? berharakat kasrah dibaca oleh semuanya. Abu Umar 
dan Ad-Dani menceritakan dari A'masy, bahwa “Amasy membaca dengan huruf 
ra berharakat kasrah dan dengan huruf dhad berharakat dhammah (ridhuwaan). 

Semuanya bermakna sama. Itu adalah bentuk masdar dari 4r-Ridhaa. Lihat: Tafsir 

Ibnu “Athiyah, 3/408. 
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Ada yang mengatakan, 1 5 yuan Sg 55 .. Maksudnya, kedudukan 

mereka berbeda-beda di sisi Allah SWT. Maka, bagi orang yang mengikuti 

keridhaan Allah adalah merupakan kemuliaan dan pahala yang besar, dan 

bagi orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah adalah 

kehinaan dan azab yang pedih. 

Makna &-455 ya sendiri adalah mereka memiliki derajat-derajat, atas 
derajat-derajat, di derajat-derajat, atau mereka memiliki derajat-derajat. Ahli 

neraka juga demikian, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, 

Akim IG JAN Ta SAR 3 Ea 

“Aku menemukannya (Abu Thalib) dalam ghamaraat minan naar 

(dalam kobaran api neraka), lalu aku keluarkan dia ke dhahdhaa "4 

(Maksudnya, ke tempat yang apinya hanya sampai mata kaki-penerj). 

Kedudukan orang yang beriman dan orang yang kafir jelas tidak sama. 

Kemudian, kedudukan orang-orang mu'min juga berbeda-beda. Sebagian 

dari mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan sebagian 

lainnya. Begitu juga orang-orang kafir. 

i——£,W artinya i——35!. Bentuk lain dari CA, sebab setelah 

kedudukan ada kedudukan lain. Namun yang paling populer untuk kedudukan 

atau tingkat dalam neraka disebut an ee aa SWT berfirman, 

“Sesungguhnya orang-orang Man itu Peta pada tingkatan 

yang paling bawah dari neraka. "5 

Maka, bagi orang yang tidak berlaku khianat mendapatkan &4-55 

(beberapa derajat) di dalam surga dan bagi orang yang berlaku khianat 

1024 HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman, bab : Syafa'at Nabi SAW untuk 
Abu Thalib dan keringanan baginya dengan sebab beliau, 1/195. 

1025 Os. An-Nisaa' (4J: 145. 
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mendapatkan D3 (beberapa tingkat) di dalam neraka. 

Abu Ubaidah berkata, “553 4x.” Artinya, Jahanam memiliki 
beberapa tingkat, dikatakan untuk setiap tingkat di dalam neraka, 555 dan 

5"3. 8jal artinya tingkat dari atas ke bawah, sedangkan g 34! artinya tingkat 

dari bawah ke atas.'”?6 

Firman Allah SWT: 

3 . Ig, » SB... £ Aan , 1 “rt - 2.31 a. 364 G-— 2.1 

ala tangal Ca Yon ep Lang Sh Usa! ADI oya Al 

ae 3S oa KA LS AA ee Si AE le 
: 1 Tt Aa2 D3 le S3 

“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang 

beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari 

golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat- 

ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada 

mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum 

(kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan 

yang nyata.” (Os. Aali Imraan (3): 164) 

Allah SWT menjelaskan betapa besar karunia-Nya kepada mereka 

dengan sebab Dia mengutus Muhammad SAW. Ada beberapa makna terkait 

karunia ini. Di antaranya bahwa makna Aemisl cp adalah manusia seperti 

mereka. Maka, tatkala Nabi SAW menampakkan bukti-bukti, sedangkan 

beliau adalah seorang manusia seperti mereka maka dapatlah dipastikan bahwa 

itu semua dari sisi Allah SWT. 

Ada juga yang mengatakan bahwa makna Aemisl Gs adalah dari 

1026 Y ,jhat: Lisan Al “Arab, hlm. 1365. 
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mereka. Maka merekapun menjadi mulia dengan sebab beliau. Nah, itulah 

karunia tersebut. 

Ada lagi yang mengatakan bahwa makna Agenda Gs adalah agar 

mereka mengetahui keadaan beliau dan tidak samar bagi mereka jalan beliau. 

Apabila tempat beliau pada mereka seperti diri mereka sendiri maka mereka 

lebih berhak untuk berperang bersama beliau dan tidak meninggalkannya. 

Ada yang membaca tadi »,!27 yaitu dengan huruf fa “berharakat 

fathah. Artinya, dari orang yang paling mulia di antara mereka, sebab beliau 

dari Bani Hasyim. Bani Hasyim adalah bani yang paling mulia dari kabilah 

Ouraisy. Kabilah Ouraisy adalah kabilah yang paling mulia di negeri Arab dan 

orang Arab lebih mulia dari selain mereka. 

Kemudian ada yang mengatakan bahwa kata 1... 4.Jf adalah umum, 

namun maknanya adalah khusus pada bangsa Arab, sebab tidak ada satu 

kampungpun dari kampung-kampung Arab kecuali ada keturunan Rasulullah 

SAW di sana, kecuali Bani Taghlib, karena mereka adalah orang-orang 

Nasrani, lalu Allah SWT sucikan dari kotoran kenasranian. 

Dasar ta wil ini adalah firman Allah SWT, SS dg Pain 

13 Ih 5 “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf 

wan Tan di antara mereka. 8 

Abu Muhammad Abdul Ghani menyebutkan, dia berkata, “Abu Ahmad 

Al Bashri menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali bin Sa'id Gadhi Abu 

Bakar Al Marwazi menceritakan kepada kami, Yahya bin Ma'in menceritakan 

1227 Yni adalah giraat Fathimah RA, Aisyah RA, Dhahhak dan Abul Jauza'. 
Diriwayatkan dari Anas RA, bahwa dia mendengarnya seperti itu dari Rasulullah 

SAW. Ali RA pernah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, “Aku adalah orang yang 
paling mulia di antara kalian, baik sisi keturunan orang tua dan seterusnya maupun 

keturunan anak dan seterusnya, dan tidak ada pada orangtua-orangtuaku semenjak 
Adam sampai hari aku dilahirkan perbuatan zina. Semuanya dengan nikah. Segala 
puji hanya bagi Allah.” Lihat: Al Bahr Al Muhith, 3/104. 

102 Os, Al Jumu'ah (62J: 2. 
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kepada kami, Hisyam bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Abdullah 

bin Sulaiman An-Naufali, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA, tentang 

firman Allah SWT, Komo ja V2 kei 5 dead Je A8 G2 IAI 

“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang 

beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari 

golongan mereka sendiri”, dia berkata, “Ayat ini khusus untuk bangsa 

Arab.” 

Sementara ulama lain mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan 

bel adalah seluruh orang-orang yang beriman dan makna Sist G3 

adalah salah satu dari mereka dan manusia seperti mereka, namun beliau 

berbeda dengan sebab mendapatkan wahyu. Inilah juga makna firman 

Allah SWT, mmk 0g gg AN “Sesungguhnya telah 

datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. "29 Hanya orang- 

orang beriman yang disebutkan, karena merekalah orang-orang yang 

mengambil manfaat dengan keberadaan beliau. Maka karunia atas 

mereka lebih besar. 

Firman Allah SWT, —asi S3 5 3 berada pada posisi nashab dan ia 

adalah na'at (sifat) bagi Y a37: Makna ( as adalah membaca. — 

artinya perihal membaca. 

Firman Allah SWT, KJ LSI 41k “Dan 
mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah.” Tentang hal ini 

sudah dijelaskan dalam surah Al Bagarah. Sedangkan makna 3:3 -- 158 of3 
adalah sungguh mereka sebelum itu, Yaitu sebelum kedatangan Muhammad. 

Padanannya adalah firman Allah SWT, GILA Sad AB ya Bb ols 

“Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang- 

orang yang sesat. "0 Maksudnya, dan tidaklah kalian dari sebelumnya 

kecuali termasuk orang-orang yang sesat. Ini adalah mazhab para ulama Kufah. 

1025 Os. At-Taubah (9): 128. 

1030 Os. Al Bagarah (2J: 198. 
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Makna ayat ini telah dijelaskan dalam surah Al Bagarah. 

Firman Allah SWT: 

sa ? 2, -. - & -.. 

Jp sa uh Nian GS GE Koi STA SEL UII 
2 se Dan Ham 

Oh SPA Kail us 

“Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan 

Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat 

kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar) kamu berkata, 

“Dari mana datangnya (kekalahan) ini?” Katakanlah, “Itu dari 

(kesalahan) dirimu sendiri.” Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu.” (Os. Aali Imraan (3): 165) 

Huruf alif pada ari adalah istifhaam (pertanyaan) dan huruf waw 
-.$ 21 

padanya adalah “athaf. Maksud X..a$ adalah kekalahan. (z5, Fo 35 

“Padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh- 

musuhmu.” Yaitu pada perang Badar, dengan berhasil membunuh tujuh puluh 

orang dari mereka dan menyandera tujuh puluh orang lainnya.'”' Orang yang 

disandera sama hukumnya dengan orang yang dibunuh, sebab penyandera 

dapat dengan mudah membunuh sanderanya kapan saja dia mau. 

Maksud ayat: Kalian hancurkan mereka pada perang Badar dan juga 

131 Dua kali yang ditimpakan oleh orang-orang yang beriman ini masih 

dipertentangkan. Gatadah, Rabi”, Ibnu Abbas RA dan jumhur ahli ta'wil berkata, 

“Maksudnya adalah kejadian yang terjadi pada perang Badar. Orang-orang yang 

beriman berhasil membunuh tujuh puluh orang kafir Ouraisy dan menyandera 

tujuh puluh orang lainnya. Sementara Zujaj berkata, “Salah satu yang ditimpakan 

itu adalah terbunuhnya tujuh puluh orang musuh pada perang Badar dan kedua 

adalah terbunuhnya dua puluh dua orang kafir pada perang Uhud. Artinya, 

pembunuhan dengan pembunuhan.” Demikian yang dikatakan oleh Ibnu “Athiyah 

dalam tafsirnya, 3/410. 
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pada perang Uhud di awal peperangan. Kalian juga berhasil membunuh 

hampir dua puluh orang. Kalian dapat menguasai mereka dalam dua hari, 

namun mereka berhasil menguasai kalian pada perang Uhud. 

ISL 3 Ae “Kamu berkata, “Dari mana datangnya (kekalahan) 

ini?”,” Maksudnya, dari datangnya kekalahan dan pembunuhan ini, 

padahal kita berperang di jalan Allah, kita adalah orang-orang Islam 

dan kita bersama Nabi juga wahyu, sedangkan mereka orang-orang 

musyrikin. 

Kuniol sap Gp 32 JS “Katakanlah, “Itu dari (kesalahan) dirimu 
sendiri,” Maksudnya, sebab dari pembangkangan para pemanah. Tidaklah 

suatu kaum yang taat kepada nabi mereka dalam peperangan apapun 

kecuali mereka pasti ditolong. Sebab, apabila mereka taat maka mereka 

adalah hizbullaah (golongan Allah) dan hizbullaah adalah orang-orang 

yang menang. 

Oatadah dan Rabi' bin Anas berkata, “Maksudnya adalah permintaan 

mereka kepada Nabi SAW agar beliau keluar dari kota Madinah setelah 

beliau ingin tetap berada di dalam kota Madinah.'”? Beliau sendiri telah 

menta wilkan benteng kuat yang beliau lihat dalam mimpi beliau dengan kota 

Madinah.” 

Menurut Ali bin Abi Thalib RA, maksudnya minta tebusan yang 

menjadi pilihan mereka pada peristiwa Badar atas hukum bunuh. Padahal 

sudah dikatakan kepada mereka, “Jika kalian meminta tebusan untuk para 

sandera, niscaya akan terbunuh di antara kalian sejumlah sandera yang 

ditebus.” 

Al Baihagi meriwayatkan, dari Ali bin Abi Thalib RA, dia berkata, “Nabi 

SAW bersabda tentang para sandera perang Badar, 

1032 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jaami' Al Bayaan, 4/109, dari 

Oatadah. 
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Jika kalian mau, kalian dapat membunuh mereka dan jika kalian 

mau, kalian dapat meminta tebusan untuk mereka dan kalian dapat 

meni 'mati tebusan tersebut, namun pasti gugur (tewas) di antara kalian 

sejumlah sandera yang ditebus.” Orang terakhir yang gugur 

(tewas) adalah Tsabit bin Oais. Dia gugur sebagai syahid pada perang 

Yamamah. 

Kesimpulannya, tentang makna Kail Ju£ jp ada dua pendapat. 

Pertama, sebab dosa kalian. Kedua, sebab pilihan kalian. 

Firman Allah SWT : 

De dh AI 033 otak AS Ga Ke Lg 
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“Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, 

maka (kekalahan) itu adalah dengan izin (takdir) Allah, dan agar 

Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. dan supaya 

Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka 

dikatakan, Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah 

133 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang bukti-bukti kenabian, 3/139. 
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(dirimu).' Mereka berkata, “Sekiranya kami mengetahui akan 

terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu.? Mereka pada 

hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka 

mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam 

hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka 

sembunyikan.” (Os. Aali “Trmaraan (3): 166-167) 

Maksudnya, apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua 

pasukan, berupa pembunuhan, luka-luka dan kekalahan, 

SI ost , Yaitu sepengetahuan-Nya. Ada juga yang mengatakan, 

dengan gadha dan kadar-Nya. 

Oaffal berkata, “Maksudnya, Maka dengan sebab Dia membiarkan 

antara kalian dan mereka, bukan karena Dia menghendaki hal itu.” Ini adalah 

ta wil Mu'tazilah. 

Huruf fa" masuk pada «1 ost , karena 1, bermakna &&i. 

Maksudnya: Dan yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan 

maka itu dengan izin Allah. Makna ungkapan ini mirip dengan makna syarth, 

sebagaimana Sibawaihi berkata, “452 Ab 48 cd!” Yang berdiri maka dia 
mendapatkan satu dirham. | 

Firman Allah SWT, 15436 jesli gais D dedi Jads “Dan 
agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Dan supaya 

Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik.” Maksudnya, agar 

Dia membedakan. Ada juga yang mengatakan, agar Dia melihat. Ada lagi 

yang mengatakan, agar nampak keimanan orang-orang yang beriman dengan 

keteguhan mereka dalam peperangan dan agar nampak kekufuran orang- 

orang yang munafik dengan terucapkan makian. Maka, orang-orangpun 

mengetahui akan hal itu. 

Yang dimaksudnya dengan 44 35 1,496 adalah Abdullah bin Ubay 
dan para sahabatnya yang berpaling bersamanya, meninggalkan Rasulullah 

SAW. Mereka berjumlah tiga ratus orang. Mereka dikejar oleh Abdullah bin 

Tni Surah Aali Imraan | 



Amr bin Haram Al Anshari, ayah Jabir. Lalu dia berkata kepada mereka, 

“Takutlah kepada Allah dan jangan kalian meninggalkan Nabi kalian. 

Berperanglah di jalan Allah atau pertahankanlah diri kalian.” 

Ibnu Ubay berkata kepadanya, “Aku tidak melihat akan terjadi 

peperangan. Seandainya kami tahu akan terjadi peperangan, tentu kami 

bersama kalian.” 

Setelah putus asa untuk membujuk mereka, Abdullahpun berkata, 

“Pergilah kalian, wahai musuh-musuh Allah. Allah dan Rasul-Nya tidak akan 

membutuhkan kalian.” Lalu dia berangkat bersama Nabi SAW dan gugur 

sebagai syahid.'” Semoga Allah SWT merahmatinya.” 

Para ulama berbeda pendapat tentang firman Allah SWT, | s3 2 

As-Sudi, Ibnu Juraij dan lainnya berkata, “Perbanyak jumlah kami, sekalipun 
kalian tidak ikut berperang bersama kami. Itu akan dapat menjadi penolak 

dan penghalang musuh. Sebab, apabila jumlah personil pasukan banyak maka 

pasti dapat menolak musuh.” 

Anas bin Malik RA berkata, “Dalam perang Oadisiyah, aku melihat 

Abdullah bin Ummi Maktum, si buta memakai baju besi yang ujungnya terseret 

ke tanah dan memegang bendara hitam. Ada yang berkata kepadanya, 

“Bukankah Allah SWT telah menurunkan wahyu yang membolehkanmu untuk 

tidak ikut berperang?” 

Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, “Tentu, akan tetapi aku ingin 

memperbanyak jumlah personil pasukan kaum muslimin dengan diriku ,” 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, bahwa dia pernah berkata, “Lantas 

bagaimana dengan diriku di jalan Allah!” 

1038 Lihat: Jami' Al Bayan, karya Ath-Thabari, 3/111, dan tafsir Ibnu “Athiyah, 3/ 
413. 

1035 Atsar ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith, 4/109, dari 

Anar RA, begitu juga yang disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam Al Muharrir Al 

Wajiiz, 3/414. 
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Abu Aun Al Anshari berkata, “Makna 1543314! adalah Tetaplah 

bersiap siaga. Ini hampir sama dengan yang pertama dan mungkin saja 

tempat-tempat siapa itu adalah tempat-tempat pertahanan. Sebab, s 

eandainya tidak ada tempat orang-orang yang bersiap siaga di daerah- 

daerah rawan niscaya musuh dapat dengan mudah menguasainya.” 

Ada sebagian kaum dari para ahli tafsir berpendapat bahwa 

perkataan Abdullah bin Amr bin Haram Al Anshari RA: | sal “Atau 

pertahankanlah (dirimu)”, adalah sebagai pendorong semangat 

berperang demi fanatisme. Sebab, sebelumnya dia mendorong mereka 

untuk berperang di jalan Allah SWT, Yaitu agar kalimat Allah menjadi 

yang tertinggi. Saat melihat keengganan mereka, dia mengemukakan 

kepada mereka alasan yang dapat membakar semangat dan 

membangkitkan amarah. Yaitu, atau berperanglah demi mempertahankan 

Tidakkah Anda lihat Guzman'”8 yang berkata, “Demi Allah, tidaklah 

aku berperang kecuali demi kehormatan kaumku.” Tidakkah Anda juga lihat 

bahwa ada sebagian kaum Anshar yang berkata pada peristiwa Uhud saat 

melihat kaum Ouraisy telah memberhentikan kendaraan-kendaraan 

1036 Ybnu Ishag berkata tentangnya: Ashim bin Umar bin Gatadah menceritakan 
kepadaku, dia berkata, “Ada seorang laki-laki asing datang kepada kami. Kami 

tidak tahu dari mana dia asalnya. Dia bernama Ouzman. Rasulullah SAW pernah 

bersabda ketika disebut namanya, “Sesungguhnya dia termasuk ahli neraka',” 
Ashim berkata lagi, “Ketika perang Uhud berlangsung, dia berperang dengan penuh 
semangat. Dengan tangannya sendiri, dia berhasil menewaskan delapan atau tujuh 
orang dari kaum musyrikin. Dia memang orang yang sangat kuat. Lalu, dia terluka 
dan segera dibawa ke perkampungan Bani Zhufr. Sejumlah kaum muslimin berkata 
kepadanya, “Demi Allah, kamu telah melakukan sesuatu yang baik pada hari ini, 
hai Ouzman. Maka bergembiralah.” Guzman berkata, “Untuk apa aku bergembira? 
Demi Allah, sesungguhnya aku berperang hanya demi kehormatan kaumku. 

Seandainya bukan karena itu, aku tidak akan berperang.” Ketika lukanya semakin 
parah, dia mengambil sebuah anak panah dan menusukkannya ke tubuhnya sendiri.” 
Lihat: As-Siirah An-Nabawiyah, karya Ibnu Hisyam, 3/34. 
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pengangkut barang di ladang-ladang di Oanah,"”' “Apakah menunggu sampai 

ladang-ladang Bani Oailah'88 digarap, baru kita menggempur?” 

Maksud ayat: Jika kalian tidak berperang di jalan Allah maka 

berperanglah demi mempertahankan diri kalian dan kehormatan kalian. 

Firman Allah SWT, ys1U (4 SAI A53 pita ea “Mereka 
pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan.” 

Maksudnya, mereka telah menjelaskan keadaan mereka, menyingkap 

dinding mereka dan membongkar kemunafikan mereka bagi orang yang 

mengira bahwa mereka adalah orang-orang muslim. Oleh karena itu, secara 

lahir jadilah mereka lebih dekat kepada kekufuran, padahal jika diteliti 

lebih lanjut maka mereka adalah orang-orang kafir. 

Firman Allah SWT, sp33 3 2d U aagik LJ,i3 “Mereka 
mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam 

hatinya.” Maksudnya, mereka menampakkan keimanan namun 

menyembunyikan kekufuran. Penyebutan mulut adalah sebagai penguat. 

Seperti firman Allah SWT, Peer Isks “Yang terbang dengan kedua 

sayapnya.” 8 

Firman Allah SWT: 

1237 Ganah adalah nama salah satu dari tiga lembah di Madinah yang di sana 
terdapat ladang dan kekayaan alam. Sering juga disebut Wadi Oanah. Disebut 
Oanah, karena dahulu Taba' pernah lewat di sana, lalu dia berkata, “Ini adalah 
ganah (terusan) air tanah.” Al Mada'ini berkata, “Air terusan lembah itu datang 
dari Tha 'if dan mengaliri Arhadhiyah juga Oargaratul Kadir, kemudian mengalir ke 
sumur Mu'awiyah, kemudian melewati Tharful Oudum di dasar kuburan syuhada 
di Uhud.” Lihat: Mu 'jam Al Buldan, karya Al Hamawi, 4/455. 

1088 Oailah adalah Ibu Aus dan Khazraj. Nama aslinya adalah Oailah binti Kahil bin 
Udzarah. Dia berasal dari Oudha' ah. Ada juga yang mengatakan, Oailah binti Jafnah, 
berasal dari Ghazzan. Lihat: 41 Gaamuus wa Syarhihi. 

1039 Os. Al An'aam (6): 38. 
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“Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan 

mereka tidak turut pergi berperang, “Sekiranya mereka mengikuti 

kita, tentulah mereka tidak terbunuh.? Katakanlah, “Tolaklah 

kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar.” 

(Os. Aali Imraan (31: 168) 

Firman Allah SWT, HI | PA! 6 Gali “Orang-orang yang 

mengatakan kepada saudara-saudaranya. ” Artinya, demi saudara-saudara 

mereka, yaitu para syuhada yang terbunuh dari Khazraj, saudara senasab 

dan tetangga, bukan saudara seagama. 

Maksud ayat: Mereka berkata kepada para syuhada itu, “Seandainya 

kalian tetap berada di Madinah, tentulah kalian tidak akan dibunuh.” 

Ada yang mengatakan bahwa Abdullah bin Ubay dan para sahabatnya 

berkata kepada saudara-saudara mereka, yaitu yang sama dengan mereka 

dari orang-orang munafik, “Seandainya orang-orang yang dibunuh itu menuruti 

kami, tentulah mereka tidak akan dibunuh.” Maksud perkataannya, 

“Seandainya mereka menuruti kami”, adalah menuruti tidak keluar menyerang 

kaum Ouraisy. 

Maksud firman Allah SWT, i,4435 adalah mereka mengatakan 

perkataan itu, sedang mereka telah menyatakan tidak ikut pergi 

berperang. 

Maka Allah SWT menjawab perkataan mereka dengan firman-Nya, 

| , 2536 J3 “Katakanlah, “Tolaklah',” Maksudnya, katakanlah, hai 

Muhammad, jika kalian benar maka tolaklah kematian dari diri kalian. s1! 

artinya 81. Dengan ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa kewaspadaan 
tidak dapat menolak takdir dan orang yang dibunuh pasti terbunuh karena 
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sudah tiba ajalnya. Apa yang Allah SWT ketahui dan Dia beritahukan pasti 

terjadi. 

Ada yang mengatakan bahwa pada hari perkataan ini diucapkan, 

tujuh puluh orang munafik meninggal dunia. Abu Laits As-Samargandi 

berkata, “Aku mendengar sebagian ahli tafsir di Samargandi berkata, “Ketika 

turun firman Allah SWT, EyJ! - ami! 56 15556 J3, pada hari itu 
sebanyak tujuh puluh orang munafik meninggal dunia”,” 

Firman Allah SWT: 

2 » 95 Cb 2£ gm — 7. 
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“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan 

Allah itu mati: bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan 

mendapat rezki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan 

karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka 

bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di 

belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih 

hati.” (Os. Aali Imraan (31: 169-170) 

Dalam ayat ini terdapat delapan masalah: 

Pertama: Setelah Allah SWT menjelaskan bahwa apa yang terjadi 

pada perang Uhud adalah ujian untuk membedakan orang munafik dari 

orang yang jujur, Allah SWT pun menjelaskan bahwa barangsiapa yang 

tidak mundur, lalu terbunuh maka baginya kemuliaan dan kehidupan di sisi- 

Nya. 
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Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang gugur sebagai syuhada 

pada perang Uhud. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada 

orang-orang yang gugur sebagai syuhada pada peristiwa Bi'r Ma'unah. 8 

Ada lagi yang mengatakan bahwa ayat ini adalah umum, mencakup 

seluruh orang-orang yang gugur sebagai syuhada. 

Dalam Mushannaf Abu Daud, disebutkan dengan sanad yang 

shahih dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

Ba. 0, £ 35 jab A Ip LAPAN Jas et SA TN 
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“Ketika saudara-saudara kalian tertimpa musibah di Uhud, Allah 

menjadikan ruh-ruh mereka di dalam perut burung hijau yang 

mendatangi sungai-sungai surga, memakan buah-buahan surga dan 

berdiam di lentera-lentera dari emas yang tergantung di bawah arsy. 

Ketika mereka merasakan ni'matnya makanan, minuman dan tempat 

tinggal mereka, merekapun berkata, “Siapa yang akan menyampaikan 

kepada saudara-saudara kami tentang kami, bahwa kami hidup di dalam 

surga dan mendapatkan rezeki, agar mereka jangan enggan untuk 

berjihad dan jangan mundur ketika berperang. 

Maka Allah SWT berfirman, “Aku yang akan menyampaikannya 

kepada mereka tentang kalian.” Lalu Allah menurunkan firman-Nya, 

1040 Y ihat: Asbaab An-Nuzuul, karya An-Naisaburi, him. 96, dan Jaami 'Al Bayaan, 

karya Ath-Thabari, 4/112. 
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kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu 

mati: bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat 

rezki 101 

Bagy bin Makhlad meriwayatkan dari Jabir RA, dia berkata, “Rasulullah 

SAW pernah menemuiku, lalu beliau bersabda, 

mean 

“Hai Jabir. kenapa aku melihatmu tertunduk lagi gelisah? ' Aku peamaii 

“Wahai Rasulullah, ayahku gugur dan dia meninggalkan isteri dan anak serta 

hutang.” 

Maka Rasulullah SAW bersabda, 

- G- PA Kaka AS 

Maukah kukabarkan kepadamu apa yang Allah “azza wa Na berikan 

kepada ayahmu?” Aku menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” Beliau 

bersabda, 

Aa ea v ts at as ws Bt HA oi 

“Sesungguhnya Allah menghidupkan ayahmu dan berbicara dengannya 

tanpa ada dinding, padahal Dia tidak pernah berbicara dengan 

seorangpun kecuali dari balik dinding. Dia berfirman kepadanya, 

“Hai hamba-Ku, mintalah niscaya Aku berikan kepadamu,” 

Dia berkata, “Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, lalu aku 

dibunuh di jalan-Mu untuk kedua kalinya.” 

Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya sudah menjadi keputusan- 

121 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, bab keutamaan gugur sebagai 

syahid, 3/15. 
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Ku bahwa mereka (manusia) tidak akan dapat kembali ke dunia.” 

Dia berkata, “Wahai Tuhanku, kalau begitu sampaikan kepada 

orang di belakangku. 2 Saka Allah SWT menurunkan firman-Nya, 
tag 13 

D3 HI jug Ti Us Tera ti dsn d Ik Gal 51E Ip “Janganlah 

kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, 

bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki.” 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya'? dan At-Tirmidzi 

dalam Jaami 'nya. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini adalah hadits hasan 

gharib.” 

Waki” meriwayatkan dari san bin Afthas, dari Sa'id bin Jubair 

tentang firman Allah SWT, #ca us ra f & Jam d 1,3 Ipad KAL S5 

“ Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah 

itu mati: bahkan mereka itu hidup”, dia berkata, “Ketika Hamzah bin 

Abdul Muththalib dan Mush' ab bin Umair gugur dan mereka melihat kebaikan 

yang diberikan kepada mereka, mereka berkata, “Andai saudara-saudara 

kita mengetahui kebaikan yang kita dapatkan, agar semangat mereka untuk 

berjihad dapat bertambah.” Maka Allah SWT berfirman, “Aku yang akan 

menyampaikan kepada mereka tentang kalian.” Lalu Allah SWT menurunkan 

firman-Nya, 

Anak nan Uta ae: 
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102 HR. Ibnu Majah dalam mukadimah, 1/68, dan dalam pembahasan tentang 

jihad, bab keutamaan gugur sebagai syahid di jalan Allah, 2/936, dan At-Tirmidzi 

dalam pembahasan tentang tafsir, 5/230-231, no. 3010. 

1083 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jaami' Al Bayaan, 4/113, dari 

Ibnu Abbas RA, dengan konteks yang hampir sama. Lihat: Asbaab An-Nuzuul, 

karya An-Naisaburi, hlm. 95. 
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“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah 

itu mati: bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat 

rezki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang 

diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap 

orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul 

mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 

(pula) mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan ni 'mat dan 

karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan 

pahala orang-orang yang beriman. “4 

Abu Dhuha berkata, “Ayat ini turun khusus pada syuhada perang Uhud. 

Hadits pertama menunjukkan kebenaran pendapat ini.” Sebagian ulama lain 

berkata, “Ayat ini turun pada orang-orang yang gugur sebagai syuhada pada 

perang Badar. Mereka berjumlah empat belas orang. Delapan orang dari 

kaum Anshar dan enam orang dari kaum Muhajirin.” 

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada orang-orang 

yang gugur sebagai syuhada pada peristiwa Bi'r Ma'unah. Kisah mereka 

yang sangat populer ini disebutkan oleh Muhammad bin Ishag'“$ dan lainnya. 

Ulama lainnya berkata, “Sesungguhnya orang-orang yang sayang kepada 

orang-orang yang gugur sebagai syahid apabila mendapatkan keni' matan dan 

kegembiraan, mereka bersedih dan berkata, “Kita berada dalam keni' matan 

dan kegembiraan, sementara ayah-ayah, anak-anak dan saudara-saudara kita 

berada dalam kubur.” Maka Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai penghibur 

kesedihan mereka dan pemberitahuan tentang keadaan orang-orang yang 

gugur sebagai syuhada dari mereka.” 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Kesimpulannya, jika diperkirakan bahwa 

turunnya ayat ini dengan sebab peperangan maka Allah SWT bermaksud 

1044 Os. Aali “Imraan (31: 169-171. 

1035 Lihat: As-Siirah An-Nabawiyah, karya Ibnu Hisyam, 3/103. 
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memberitakan dalam ayat ini tentang orang-orang yang gugur sebagai syuhada, 

bahwa mereka itu hidup di dalam surga dan mendapatkan rezeki. Memang 

benar mereka itu mati dan jasad mereka di dalam tanah, namun ruh mereka 

hidup seperti ruh seluruh orang yang beriman. Mereka juga dikaruniai rezeki 

di dalam surga sejak hari terbunuh, hingga seakan-akan kehidupan dunia masih 

berlangsung bagi mereka. 

Terkait makna ini, para ulama masih berbeda pendapat. Namun yang 

dipegang oleh mayoritas ulama adalah apa yang telah kami sebutkan dan 

kehidupan para syuhada itu memang ada. Kemudian, di antara ulama ada 

yang mengatakan bahwa ruh mereka dikembalikan ke jasad mereka di dalam 

kubur, lalu merekapun mendapatkan keni' matan, sebagaimana orang-orang 

kafir hidup di dalam kubur, lalu merekapun mendapatkan azab. 

Mujahid berkata, “Mereka mendapat rezeki berupa buah-buahan surga. 

Artinya, mereka hanya dapat mencium wanginya, bukan berarti mereka ada 

di dalamnya.” | 

Sebagian kelompok lainnya berkata, “Ungkapan dalam ayat itu adalah 

majaz. Maksud sebenarnya adalah mereka, dalam hukum Allah, berhak 

mendapatkan keni'matan di dalam surga. Ini sama seperti perkataan, 

598 cu u(fulan itu tidak mati). Maksud sebenarnya adalah namanya masih 

disebut-sebut, sebagaimana yang dikatakan dalam bait syair berikut, 

KE AI Sai on BABY 

Matinya orang yang bertakwa adalah kehidupan yang tidak ada 

kefanaan lagi “ sungguh ada suatu kaum yang telah mati, namun bagi 

orang-orang mereka masih hidup 

Maka, makna ayat: Mereka dikaruniai pujian yang baik.” 

Sebagian ulama berkata, “Ruh mereka berada di dalam perut burung 

hijau dan mereka mendapatkan rezeki di dalam surga dan mendapatkan 

makanan serta keni” matan.” Inilah pendapat yang benar, sebab apa yang 
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disebutkan dalam riwayat shahih itulah yang terjadi dan hadits Ibnu Abbas 

RA merupakan dalil yang dapat menghilangkan perbedaan. Begitu juga hadits 

Ibnu Mas'ud RA yang diriwayatkan oleh Muslim.'”$ Kami juga telah 

menjelaskan makna ini dalam At-Tadzkirah bi Ahwa Al Mauta wa Umur 

Al Akhirah. Segala puji hanya bagi Allah. 

Di sana kami telah menjelaskan tentang para syuhada dan juga telah 

menjelaskan bahwa keadaan mereka berbeda-beda. 

Adapun pendapat orang yang menta wilkan para syuhada itu hidup 

artinya mereka akan hidup, dan ini jauh dari kebenaran serta ditolak oleh Al 

Our'an dan Sunnah. Sebab firman Allah SWT, z "| “Bahkan mereka 

itu hidup,” merupakan dalil atas hidupnya mereka dan mereka diberi rezeki. 

Tidak ada yang diberi rezeki kecuali orang yang hidup. 

Bahkan ada yang mengatakan bahwa ditetapkan untuk mereka di setiap 

tahun pahala ikut berperang dan mendapatkan pahala sama dengan pahala 

ikut dalam setiap jihad yang terjadi setelah mereka sampai hari kiamat, sebab 

merekalah yang memberikan contoh jihad. Padanannya adalah firman Allah 

SWT, 

jngan at Cun Tanba Rak 0d IE semi TP ATK Po BNN TEA 

z Li. EN. - 2 ob z Le T-2 AE - En 

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 

barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang 

itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di 

muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia 

seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang 

manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia 

1046 HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab keterangan tentang 

ruh para syuhada itu di dalam surga, 3/1502-1503. 

Nas Al @urthubi 
£ ae) 



semuanya.” Akan ada penjelasannya lebih lanjut dalam surah Al Maa'idah, 

insya Allah. 

Ada juga yang mengatakan, karena ruh mereka ruku' dan sujud di 

bawah arsy sampai hari kiamat, seperti ruh orang-orang beriman yang masih 

hidup dan selalu berwudhu. 

Ada lagi yang mengatakan bahwa jasad orang yang gugur sebagai syahid 
tidak hancur di dalam kubur dan tidak dimakan oleh bumi. Kami telah 

menyebutkan makna ini dalam At-Tadzkirah. Bumi tidak akan memakan 

jasad para nabi, para syuhada, para ulama, para muadzin yang ikhlas dan 

orang-orang yang menghafal juga mengamalkan Al Our'an. 

Kedua: Jika orang yang gugur sebagai syahid secara hukum adalah 

hidup maka tidak ada shalat atasnya, seperti layaknya orang yang hidup. 

Sebenarnya, para ulama masih berbeda pendapat tentang memandikan 

para syuhada dan menshalatkan mereka. Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah 

dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa wajib memandikan semua para syuhada 

dan menshalatkan mereka, kecuali orang yang gugur sebagai syahid di medan 

perang saat berperang melawan musuh saja. Hal ini berdasarkan hadits Jabir 

RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

Me Pra 
“Kuburkan mereka dengan darah-darah mereka. Ini terjadi pada perang Uhud. 

Beliau juga tidak memandikan mereka.”048 Hadits ini diriwayatkan oleh Al- 

Bukhari. 

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Rasulullah 

SAW memerintahkan agar besi dan kulit (pedang dan tameng-penerj) dari 

17 Os. Al Maa'idah (5): 32. 
14 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan, bab orang yang 

terbunuh dari kaum muslimin pada perang Uhud, 3/26. 
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tubuh korban Uhud dan agar mereka dikuburkan dengan darah juga pakaian 

mereka.”“9 Seperti inilah yang dikatakan oleh Ahmad, Ishag, AlAuza'1, Daud 

bin Ali, sejumlah ahli fikih, ahli hadits dan Ibnu “Aliyah. 

Sa'id bin Musayyib dan Hasan berkata, “Mereka wajib dimandikan.” 

Salah seorang dari mereka berkata, “Para syuhada Uhud tidak dimandikan, 

karena jumlah mereka terlalu banyak dan tidak ada waktu untuk itu.” 

Abu Umar berkata, “Tidak ada seorangpun dari ahli fikih yang 

mengatakan seperti perkataan Sa'id dan Hasan ini, kecuali Ubaidillah bin 

Hasan Al “Anbari. Alasan yang mereka sebutkan, bahwa tidak ada waktu 

untuk memandikan para syuhada adalah tidak dibenarkan, sebab masing- 

masing dari mereka memiliki wali/ahli waris yang dapat mengurusnya.” 

Alasan kenapa mereka tidak dimandikan, wallaahu “alam, adalah 

seperti yang tersebut dalam sebuah hadits tentang darah mereka, 

8.9 ng 2 Pa 2. -. 
Heal ES AN 5 SE 

“Sesungguhnya darah-darah itu akan berbau di hari kiamat seperti bau 

wangi misik. 1950 

Jelaslah bahwa alasan tidak dimandikan bukan sibuk atau tidak ada 

waktu, sebagaimana yang dikatakan, dan dalam masalah seperti ini tidak ada 

sedikitpun tempat bagi giyas atau logika. Namun hanya bisa diputuskan dengan 

mengikuti riwayat yang dinukil oleh mayoritas ulama tentang korban Uhud, di 

mana mereka tidak dimandikan. 

Sebagian ulama zaman sekarang (ulama di masa-masa sekarang) yang 

1049 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jenazah, bab tentang orang yang 
gugur sebagai syahid tidak dimandikan, 3/195, no. 3134. 

1050 Hadits dengan konteks yang hampir sama dengan di atas diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dalam pembahasan tentang jihad, bab orang yang terluka di jalan Allah 
azza wa jalla, Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab keutamaan 

jihad dan keluar di jalan Allah, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang keutamaan 
jihad, 4/184-185, dan Malik dalam pembahasan tentang jihad, 2/461. 
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mengikuti mazhab Hasan berdalih dengan sabda Rasulullah SAW pada 

syuhada Uhud, 

ye Na 

Ya UE KU —m 

“Aku menjadi saksi untuk mereka pada hari kiamat. "5! 

Ulama zaman sekarang itu berkata, “Ini menunjukkan kekhususan 

mereka dan selain mereka tidak termasuk di dalamnya.” 

— Abu Umar berkata, “Ini sama dengan riwayat-riwayat syadz (tidak 

mutawatir-penerj.). Pendapat yang menyatakan tidak perlu dimandikan adalah 

lebih utama, sebab ada riwayat dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa 

seperti itulah yang dilakukan terhadap para korban Uhud.” 

Abu Daud meriwayatkan'? dari Jabir RA, dia berkata, “Seorang laki- 

laki terkena sebuah anak panah di dadanya atau di lehernya, maka diapun 

tewas. Lalu, dia dimasukkan bersama pakaiannya seperti apa adanya.” Jabir 

RA berkata, “Dan saat itu kami bersama Rasulullah SAW.” 

Ketiga: Menshalatkan mereka. Para ulama juga berbeda pendapat 

tentang masalah ini. Malik, Laits, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Daud berpendapat 

bahwa tidak perlu menshalatkan mereka. Ini berdasarkan hadits Jabir RA, 

dia berkata, “Nabi SAW menggabungkan dua orang laki-laki dalam satu 

pakaian (satu kafan), kemudian beliau bertanya, v! Aa tas ri Lagi Siapa 

di antara mereka berdua yang lebih banyak hafal Al Our an?' Maka 

ditunjukkan kepada beliau salah seorang dari mereka berdua. Rasulullah 

SAW pun mengedepankannya dalam kubur dan beliau bersabda, 

AAA ay s Ya (JS Keb UI “Aku menjadi saksi untuk orang-orang itu 

1051 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan, 3/26. 

1052 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jenazah, bab tentang orang yang 
gugur sebagai syahid tidak dimandikan, 3/195. 
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pada hari kiamat. Beliau memerintahkan agar menguburkan mereka dengan 

darah-darah mereka dan tidak memandikan mereka. Beliau juga tidak 

menshalatkan atas mereka.”'93 

Para ulama Kufah, Bashrah dan Syam berkata, “Mereka wajib 

dishalatkan.” Lalu mereka menyampaikan begitu banyak atsar, namun sebagian 

besar adalah mursal, bahwa Nabi SAW menshalati Hamzah dan seluruh 

syuhada Uhud. 

Keempat: Para ulama sepakat bahwa apabila syahid itu sempat dibawa 

dalam keadaan hidup dan tidak tewas di medan perang, sempat hidup dan 

makan maka dia wajib dishalatkan, sebagaimana yang dilakukan pada diri 

Umar RA. 

Namun mereka berbeda pendapat tentang orang yang dibunuh secara 

zalim, seperti orang yang dibunuh oleh kelompok Khawarij, perampok dan 

seumpamanya. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berkata, “Setiap orang yang 

dibunuh secara zalim tidak wajib dimandikan, akan tetapi wajib dishalatkan, 

begitu juga seluruh orang yang gugur sebagai syahid.” Ini merupakan pendapat 

seluruh ulama Irag. 

Mereka juga meriwayatkan dari jalur-jalur periwayatan yang cukup 

banyak lagi shahih, dari Zaid bin Shauhan, yang dibunuh pada perang Jamal, 

“Jangan kalian lepaskan pakaianku dan jangan kalian membasuh darahku.” 

Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir RA, bahwa dia berkata seperti 

perkataan Zaid bin Shauhan. Ammar bin Yasir RA sendiri gugur sebagai syahid 

pada perang Shiffin dan Ali RA tidak memandikannya. 

Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat: 

1.  Dimandikan seperti seluruh orang yang meninggal dunia, kecuali orang 

1053 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan, 4/26, dan Abu Daud 
dalam pembahasan tentang jenazah, 3/196. 

| Tafsir Al Gurthubi 



yang dibunuh oleh musuh di medan perang. Ini juga merupakan pendapat 

Malik. Malik berkata, “Orang yang dibunuh oleh orang-orang kafir 

dan tewas di medan perang tidak perlu dimandikan. Setiap orang yang 

dibunuh, bukan dibunuh di medang perang, Yaitu dibunuh oleh orang- 

orang kafir, maka wajib dimandikan dan dishalatkan.” Seperti ini juga 

pendapat Ahmad bin Hanbal —semoga Allah meridhainya—. 

2. Orang yang dibunuh oleh para pemberontak tidak wajib dimandikan. 

Namun pendapat Malik lebih shahih, sebab memandikan orang mati 

telah ditetapkan berdasarkan ijma' ulama dan riwayat seluruh ulama. 

Oleh karena itu, wajib memandikan setiap mayit, kecuali yang 

dikeluarkan oleh ijma' ulama atau Sunnah yang kuat. Hanya Allah yang 

memberi taufik. 

Kelima: Apabila musuh menyerang suatu kaum secara tiba-tiba di 

dalam rumah mereka, tanpa sepengetahuan mereka, lalu mereka dibunuh maka 
apakah hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh di medan perang 

atau sama dengan hukum orang mati biasa? 

Kasus seperti ini pernah terjadi di daerah kami, Yaitu Cordova — 

semoga Allah mengembalikan kejayaannya—. Musuh —semoga Allah 

menghancurkan mereka— menyerang di pagi hari ketiga dari bulan Ramadhan 

tahun 627 H. Saat itu orang-orang sedang berada di dalam rumah mereka 

tanpa menyadari serangan itu sedikitpun. Maka ada yang terbunuh dan ada 

pula yang disandera. 

Di antara korban yang tewas adalah ayahku —semoga Allah 

merahmatinya—. Akupun bertanya kepada syaikh kami, Al Mugri Al Ustadz 

Abu Ja' far Ahmad, yang lebih dikenal dengan Abu Hujjah. Dia menjawab, 

“Mandikan dan shalatkan dia, sebab ayahmu tidak dibunuh di medan perang, 

di antara barisan prajurit.” 

Kemudian aku bertanya kepada syaikh kami, Rabi' bin Abdurrahman 
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bin Ahmad bin Rabi' bin Ubay. Maka dia menjawab, “Sesungguhnya hukumnya 

sama seperti hukum orang yang gugur di medan perang.” 

Kemudian aku bertanya kepada Gadhil Jama'ah AbuAl Hasan Ali bin 

Oathral yang saat itu di sekelilingnya berdiri sejumlah ahli fikih. Maka mereka 

menjawab, “Mandikan dan kafani dia, lalu shalatkan dia.” Maka akupun segera 

melaksanakannya. 

Setelah kejadian itu, aku menemukan masalah seperti ini dalam At- 

Tabshirah, karya Abu Al Hasan Al-Lakhmi dan dalam buku lainnya. 

Seandainya aku menemukannya sejak dahulu, aku pasti tidak akan 

memandikan ayahku dan akan kukuburkan dia dengan darahnya yang ada di 

bajunya. | 

Keenam: Ayat di atas menunjukkan betapa besarnya pahala dibunuh 

di jalan Allah dan gugur sebagai syahid di jalan-Nya, bahkan hal itu dapat 

menebus dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, 

- 4 2... .. 5 5 2. 8-3 PET MPN 3 DO 

Ie IS dB BIASA VI ob JS AU Jaa 3 BI 

Us AI 

“Dibunuh di jalan Allah dapat menebus segala sesuatu kecuali hutang. 

Seperti itulah yang baru saja dikatakan Jibril AS kepadaku. "2 

Para ulama kami berkata, “Penyebutan hutang adalah peringatan atas 

semua yang semakna dengannya, seperti hak-hak yang terkait dengan 

tanggungan/ganti rugi/denda, misalnya merampas, mengambil harta dengan 

cara batil, membunuh secara sengaja, melukai secara sengaja dan lain-lain. 

1084 Hadits yang semakna dengan hadits ini disebutkan oleh Ath-Thabrani, dari 

Ibnu Mas'ud RA. Lihat: Jaami' Al Kabiir, 2/539, dan Jaami' Ash-Shaghiir, no. 

6175, dari riwayat Abu Na'im dalam Al Hilyah. Hadits ini diberi kode hasan. 
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Sebab, semua itu lebih layak tidak mendapatkan ampunan dengan sebab jihad 

dari hutang, karena semua itu lebih berat.” 

Abdullah bin Unais RA meriwayatkan, dia berkata, “Aku mendengar 

Rasulullah SAW bersabda, “Allah akan menghalau hamba-hamba —atau 

beliau bersabda, manusia (Hammam ragu)'”— ?, lalu beliau menunjuk 

ke arah Syam, “Telanjang, kulup lagi buhm.” Kami bertanya, “Apa maksud 

buhm itu?” Beliau menjawab, “Tidak membawa sesuatupun. Lalu mereka 

diseru dengan suara yang dapat di dengar dari dekat dan dari jauh, “Aku 

adalah Al Malik. Aku adalah Ad-Dayyaan. Tidak sepantasnya bagi salah 

seorang dari ahli surga masuk ke dalam surga, sementara satu orang dari ahli 

neraka masih menuntutnya dengan sebab satu kezaliman. Tidak sepantasnya 

pula bagi salah seorang dari ahli neraka masuk ke dalam neraka sementara 

satu orang dari ahli surga masih menuntutnya dengan sebab satu kezaliman, 

bahkan satu tamparan sekalipun.” 

Kami bertanya, “Bagaimana, sementara kita datang di hadapan Allah 

tanpa alas kaki, telanjang dan kulup?” Beliau menjawab, “Dengan kebaikan- 

kebaikan dan kejahatan-kejahatan. ””56 Hadits ini diriwayatkan oleh Harits 

bin Abi Usamah. 

Dalam Shahih Muslim disebutkan, dari Abu Hurairah RA, bahwa 

Rasulullah SAW bersabda, $imili EM “Tahukah kalian siapa orang 
yang bangkrut itu?” Para sahabat menjawab, “Orang yang bangkrut menurut 

kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki barang 
»” apapun. 

Beliau pun bersabda, 

- 
» 8 

. 

0 0 5 -. aa A Aa YP aa LO Io ta - 3 . 

1 GS ly kkn HAN GG Ga al ja Ca 0) 
1055 Dia bernama “Alam bin Yahya, salah seorang perawi hadits ini. 

1056 Hadits ini disebutkan oleh Al Ourthubi dalam 4t-Tadzkirah, dari Abdullah bin 
Unais RA, hlm. 308. 
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SAB HP dik ala Bin) dim Je JT) da Bis) Ni 
0. AB Ana LA sat Ia dn ana Ia Un 

ina Dn MAA ee Naa ee Eng Up 
MI dab aa Abs Ih IA eU ai 

“Sesungguhnya orang yang melarat dari umatku adalah orang yang 

datang pada hari kiamat dengan shalat, puasa dan zakat, namun dia 

telah mencela orang ini, menuduh orang ini, memakan harta orang ini, 

menumpahkan darah orang ini dan memukul orang ini. Maka diberikan 

kepada orang ini sebagian dari kebaikannya dan orang ini sebagian 

dari kebaikannya. Jika kebaikannya telah habis sebelum terbayar semua 

yang harus dibayarnya maka diambillah sebagian dari kesalahan mereka 

lalu dilemparkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api 

neraka. 197 

Rasulullah SAW bersabda, 

pen ek alel Nate aa ben ae Of aa UP Sa aa 

s0. AS Tea TAS an RE Un Ba 
B3 Sak on Kd J3 V3 Ale) Ja 

“Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, seandainya ada seseorang yang 

dibunuh di jalan Allah, kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian 

dia dibunuh, kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian dia dibunuh 

lagi, namun dia memiliki hutang, niscaya tidak akan masuk surga sampai 

dia melunasinya. 88 

Abu Hurairah RA meriwayatkan, dia berkata, “Rasulullah SAW 

1057 HR. Muslim dalam pembahasan tentang kebaktian, bab larangan berlaku zalim, 

4/1997. 

1058 HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jual beli, bab peringatan keras dalam 

berhutang, 7/314-315. 
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bersabda, 

Hee na 
Jiwa manusia terus tergantung selama dia masih memiliki hutang 

Ahmad bin Zuhair berkata, “Yahya bin Ma'in pernah ditanya tentang hadits 

ini. Kemudian dia menjawab, “Hadits ini shahih ,” 

Jika ada yang berkata, “Berarti hadits ini menunjukkan bahwa ada 

sebagian syuhada yang tidak masuk surga sejak dibunuh, ruh mereka tidak 

berada di perut burung, sebagaimana yang kalian sebutkan, dan mereka tidak 

berada di dalam kubur. Lantas di mana mereka?” 

Kami menjawab, “Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau 

bersabda, 

Ay Ale ea IN AJ EA AG AP IP MAN 

ra AS 

“Ruh para syuhada berada di sebuah sungai dekat pintu surga. Namanya 

Baarig. Rezeki mereka keluar menyambangi mereka dari surga, pagi 

dan sore.”'8 Barangkali itulah mereka. Wallaahu a'lam.” 

Oleh karena itu, Imam Abu Muhammad bin “Athiyah berkata, “Mereka 

(para syuhada) bertingkat-tingkat kedudukan mereka dan berbeda-beda 

keadaan mereka. Namun mereka semua mendapatkan rezeki.” 

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al Oazwaini dalam 

1059 HR. Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, dari Abu Hurairah RA, 

dengan konteks: “Jiwa manusia tergantung dengan hutangnya, hingga dia 
melunasinya. ” Hadits ini dianggap shahih oleh As-Suyuthi. Lihat: A1 Jaami ' Ash- 

Shaghiir, 21194. 

1060 HR. Ahmad dalam Musnadnya, 1/266, dengan konteks: “Para syuhada berada 

di Baarig, sebuah sungai di dekat pintu surga.” 
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Sunannya meriwayatkan dari Salim bin Amir, dia berkata, “Aku mendengar 

Abu Umamah berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

db a SIG Aa Oia, ea Io MAKA 
Ja EN al Si 2 g TI bs LAI AAA 

Jb AR IP aa Y MN ai oa K 

3 Sa) dB Dp GS AN KN Sih ea 
Ng wis aa AS 

“Orang yang meninggal sebagai syahid di lautan sama seperti dua orang 

yang meninggal sebagai syahid di daratan. Orang yang pusing di lautan 

(mabuk laut) seperti orang yang berlumuran darah di daratan. Apa 

(ketaatan) yang dilakukan saat berada di antara gelombang sama 

seperti (pahala) orang yang meninggalkan dunia (menghabiskan 

umurnya) dalam taat kepada Allah. Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla 

menugaskan malaikat maut untuk mencabut semua ruh kecuali ruh para 

syuhada lautan (orang-orang yang meninggal sebagai syuhada di 

lautan), sebab sesungguhnya Allah SWT sendiri yang mencabut ruh 

mereka. Dia mengampuni semua dosa para syuhada kecuali hutang, 

namun Dia mengampuni semua dosa para syuhada lautan beserta 

hutang-hutangnya "3 

Ketujuh: Hutang yang dapat menahan orang yang berhutang untuk 

masuk ke dalam surga, wallaahu a'lam, adalah hutang yang memang sengaja 

tidak dilunasi dan tidak diwasiatkan kepada ahli waris, atau sudah mampu 

1061 HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jihad, bab keutamaan perang di 

lautan, 2/928. 
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dilunasi namun belum juga dilunasi, atau hutang untuk foya-foya atau untuk 

tindakan bodoh lalu orang yang berhutang tersebut meninggal dan belum 

sempat dilunasi. 

Sedangkan orang yang berhutang untuk alasan yang mendesak, karena 

fakir dan kesulitan, lalu dia meninggal dan tidak meninggalkan harta untuk 

pelunasan hutang maka sesungguhnya Allah tidak akan menahannya untuk 

masuk ke dalam surga, insya Allah. Karena, sudah menjadi kewajiban sultan 

(penguasa) untuk melunasi hutangnya. Mungkin dari harta sedekah, dari 

bagiannya dalam harta zakat sebagai orang yang terhutang atau dari harta 

rampasan perang yang didapatkan kaum muslimin. 

Rasulullah SAW bersabda, 

SVG SA Apa AI Gb aa Y lis Bf 1 
“Barangsiapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan (anak isteri) 

maka menjadi tanggung jawab Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa 

yang meninggalkan harta maka menjadi milik ahli warisnya.” 2 Kami 

telah menambahkan penjelasan tentang hal ini dalam At-Tadzkirah. Segala 

pujia hanya bagi Allah. 

Kedelapan: Firman Allah SWT, 5 sang 43 X6 “Di sisi Tuhannya 
dengan mendapat rezeki.” Dalam ayat ini ada mudhaf yang dihilangkan. 

Perkiraannya, 3 n 4is (di sisi kemuliaan Tuhan mereka). ts di sini 
menunjukkan betapa dekatnya. Ia sama dengan (« (pada). Oleh karena itu 

102 HR. Para imam dengan konteks-konteks dan makna-makna yang hampir sama: 
Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir, 3/174, Muslim dalam pembahasan 
tentang kewajiban-kewajiban, bab: “Barangsiapa yang meninggalkan harta maka 
menjadi milik ahli warisnya”, 3/1238, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang 
kepemimpinan, 3/137, Ibnu Majah dalam mukadimah dan pembahasan tentang 
sedekah, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual beli, dan Ahmad dalam AI 
Musnad, 3/215 dan 311. 
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tidak bisa dibuat bentuk tashghir, misalnya 1. Demikian yang dikatakan 

oleh Sibawaihi. Maka, maksudnya adalah di sisi kemuliaan, bukan di sisi yang 

berarti ada jarak jauh dan dekat. 

D Dia -? “Mereka mendapat rezeki.” Yaitu rezeki yang artinya sudah 

diketahui. Namun barangsiapa yang mengatakan bahwa maksudnya adalah 

selalu diingat maka berarti dia berkata, “Mereka dikaruniai sebutan yang baik.” 

Makna pertama adalah makna hakikat. 

Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya ruh-ruh dapat merasakan 

wangi-wangian surga dan kelezatan, keni' matan juga kesenangannya sesuai 

dengan ruh-ruh itu sendiri. Sedangkan kelezatan jasmani, apabila ruh-ruh itu 

dikembalikan ke tubuhnya maka sempurnalah keni'matan yang telah 

disediakan Allah SWT untuknya. 

Ini adalah perkataan Hasan. Sekalipun di dalamnya terdapat bentuk 

majaz, namun perkataan ini cocok dengan pendapat yang kami pilih. Yang 

memberi taufik hanya Allah SWT. 

Oo p adalah nashab, karena berada pada posisi haal (menunj ukkan 

keadaan) dari kata ganti yang terdapat dalam 4 Oia Bolehjuga or sebagai 

na'at (sifat) bagi xi. 0 p berasal dari z &! yang maknanya adalah 

kegembiraan. Karunia yang dimaksudkan dalam ayat adalah keni' matan yang 

telah disebutkan. 

Ibnu Sumaiga”' membaca 2 1, Yaitu dengan huruf alif. Keduanya 

memiliki satu arti. Sama seperti 3 ,— dan 3 4— (cekatan/tangkas), a— 

dan 55& (waspada), — dan — (rakus), I—3 dan — (kikir). 

An-Nuhhas berkata, “Boleh dibaca rafa' pada selain Al Our'an sebagai na 'at 

bagi s1.” 

Firman Allah SWT, nyali 53 ep Irish All DarsE1$ “Dan 
mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di 

belakang yang belum menyusul mereka.” Maksudnya, belum menyusul 

mereka dalam mendapatkan karunia, sekalipun mereka telah mendapatkan 
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karunia. 

Asal yys3253 adalah KAN (kulit), sebab apabila manusia gembira 

maka nampak tanda-tanda kegembiraan di wajahnya. 

As-Suddi berkata, “Akan diberikan kepada orang yang gugur sebagai 

syahid sebuah kitab yang di dalamnya terdapat catatan siapa saja dari saudara- 

saudaranya yang akan datang menyusulnya. Merekapun bahagia seperti 

kebahagiaan keluarga seorang bayi dengan kelahirannya ke dunia.” 

Oatadah, Ibnu Juraij, Rabi” dan lainnya berkata, “Kegembiraan mereka 

karena mereka berkata, “Saudara-saudara kita yang kita tinggalkan di dalam 

dunia berperang bersama nabi mereka, lalu mereka gugur sebagai syuhada, 

maka merekapun mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan yang kita 

dapatkan.” Mereka gembira dan bahagia karena saudara-saudara mereka 

juga mendapatkannya.”1064 

Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya isyarat dengan kegembiraan 

mereka untuk orang-orang yang belum menyusul mereka adalah kepada 

seluruh orang-orang yang beriman. Akan tetapi ketika mereka (para syuhada) 

melihat langsung pahala dari Allah SWT, muncullah keyakinan bahwa agama 

Islam adalah kebenaran yang karenanya Allah SWT akan memberi pahala. 

Maka mereka gembira untuk diri mereka sendiri dengan sebab karunia yang 

diberikan Allah SWT kepada mereka, juga bergembira untuk orang-orang 

yang beriman, karena tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 

(pula) mereka bersedih hati. Makna ini dipegang oleh Zujaj dan Ibnu 

Faurak.!065 

1063 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jaami' Al Bayaan, 4116, dari 

As-Suddi, namun terdapat sedikit perbedaan. 

1064 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz, 3/421, 

dari Gatadah, Rabi” dan Ibnu Juraij. Konteks ini milik Ibnu Jurajj. 

10665 Dinukil oleh Ibnu “Athiyah dari mereka berdua. 
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Firman Allah SWT: 

am» 63 saat, z 4 -. at» 
Dodi HI ana 22 NA Ol J3 AI Ga Kang Onph 

“Mereka bergirang hati dengan ni'mat dan karunia yang besar dari 

Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang 

yang beriman.” (Os. Aali “Imraan (3): 171) 

Maksudnya, dengan surga Allah SWT. Ada juga yang mengatakan, 

dengan ampunan dari Allah SWT. a33, untuk menambah penjelasan. 

Ia sendiri sudah termasuk dalam iaxy- Dalam ayat ini terdapat dalil 

betapa luasnya keni'matan itu dan ia tidak seperti keni” matan dunia. Ada 

yang mengatakan bahwa Ia disebutkan setelah z::j adalah sebagai 

ta'kiid (penegasan/penguatan). 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Migdam bin Ma'dikarib, dia berkata, 

“Rasulullah SAW bersabda, 

. : , .. 05 

Ibas Km NS Ang 
5 - 2... 2... - 

“Orang yang gugur sebagai syahid mendapatkan enam hal di sisi Allah.” 

— Demikian yang tertera dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Yaitu 

enam, namun dalam hitungan adalah tujuh—. 

na 2 

yoga AE ey BA La Bahan S3 Ea Ji 3S jau 

ja eU OP ea H3 PIA 

sana sed LA Ga KI oa yA Tn lea G3 CM Gp 

al ip Gara O 
“Allah mengampuninya sejak awal, sudah dapat melihat tempatnya di 

dalam surga, dihindarkan dari azab kubur, diamankan dari goncangan 
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terbesar, diletakkan di atas kepalanya mahkota ketenangan yang sebiji 

yakut di mahkota itu lebih baik dari dunia dan isinya, dikawinkan dengan 

tujuh puluh dua bidadari bermata jeli dan dapat memberi pertolongan 

kepada tujuh puluh orang kerabatnya.” At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah 

hadits hasan shahih gharib.” Inilah tafsiran keni'matan dan karunia. 

Atsar-atsar yang semakna dengan makna di atas sangat banyak. 

Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa dia berkata, “Pedang-pedang adalah 

kunci-kunci surga.” 

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, “Allah 

memuliakan para syuhada dengan lima kemuliaan. Tidak ada seorang 

nabipun yang dimuliakan dengan kemuliaan itu, termasuk juga aku. 

Pertama: Ruh para nabi dicabut oleh malaikat maut, dan dia juga 

yang akan mencabut ruhku. Sementara para syuhada, Allah sendiri yang 

akan mencabut ruh mereka dengan kekuasaan-Nya seperti yang Dia 

kehendaki. Dia tidak akan menyerahkan ruh mereka kepada malaikat 

maut. 

Kedua: Para nabi dimandikan setelah wafat, dan akupun akan 

dimandikan setelah wafat. Sementara para syuhada tidak dimandikan 

dan mereka tidak membutuhkan air dunia. 

Ketiga: Para nabi dikafani, dan akupun akan dikafani. Sementara 

para syuhada tidak dikafani, tetapi mereka dikuburkan dengan baju 

mereka. 

Keempat: Ketika para nabi wafat, mereka disebut orang-orang 

mati, dan apabila aku wafat, akupun akan dikatakan, “Beliau telah 

wafat. ' Sementara para syuhada tidak disebut orang-orang mati. 

16 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang keutamaan jihad, bab tentang 
pahala syahid, 4/187, dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jihad, bab 
keutamaan gugur sebagai syahid di jalan Allah, 2/935-936. 
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Kelima: Para nabi diberi izin untuk memberi syafa'at 

(pertolongan) pada hari kiamat, begitu juga syafa 'atku hanya pada hari 

kiamat. Sementara para syuhada dapat memberi syafa 'at di setiap hari 
”1067 kepada orang yang akan mereka tolong. 

Firman Allah SWT, 4f 41 Al Kisa'i membaca dengan huruf alif 

berharakat kasrah,'88 Yaitu 4 01. Sedangkan ahli giraat lainnya membaca 

dengan nashab, Yaitu 4 st Siapa yang membaca dengan nashab, Yaitu 41 3f 

maka maknanya, 31 awal Ya! Ob Daraatasa Ai Ga Tan OnpE3 

Gian ga “Mereka bergembira dengan ni 'mat dari Allah dan mereka juga 

bergembira karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang 

yang beriman. ” Sedangkan barangsiapa yang membaca dengan kasrah maka 

berarti inna berada pada posisi awal kalimat. Dalilnya adalah giraat Ibnu 

Mas'ud RA, isn'jali ef amal 33 . 

Firman Allah SWT: 

. Ay aa 5 2. 3EL BIN, . Ga 

wal AI erlel bag La Soul AD Peel GA 
& - 7» s 0. » . -. sr 

OA sh Hans 

“(Yaitu) orang-orang yang menta 'ati perintah Allah dan Rasul-Nya 

sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud). Bagi 

orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang 

bertakwa ada pahala yang besar.” (Os. Aali “Imraan (3): 172) 

Gaal adalah dibaca rafa”", karena berada pada posisi awal kalimat 

1067 Aku tidak menemukan keterangan apapun tentang hadits ini dan kukira ini 
adalah maudhu'. Wallaahu a'lam. 

1068 Oiraat ini disebutkan oleh An-Nuhhas dalam Ma 'ani Al Our an, 1/509, dan 
Ibnu “Athiyah dalam tafsirnya, 3/422. Ini termasuk giraat sab 'ah yang mutawatir, 

sebagaimana yang tertulis dalam Al Ignaa', 2/624, dan Tagrib An-Nasyr, hlm. 
102. 
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(mubtada') dan khabarnya adalah 
“2 4 

FE — aji HL Lux ' ,. Boleh juga ia adalah khafadh, sebagai 

badal | . SAN (orang-orang yang beriman), atau badal Ipa. 

Isis ti Gill bermakna menolak. Huruf sin dan huruf ta" Penya mbaan, 

Contoh lain adalah perkataan seorang penyair,' 

Oioma M3 Ala Leni 3 

“Maka tidak ada seorangpun yang menjawabnya ketika itu.” 

Dalam Shahiih Al Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan, dari Urwah 

bin Zubair, dia berkata, “Aisyah berkata kepadaku, “Ayahmu termasuk orang- 

orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat 

luka.” Ini adalah konteks Muslim. 

Dari Urwah bin Zubair juga, dari Aisyah RA, dia berkata, “Hai putera 

saudariku, kedua ayahmu —maksudnya Zubair dan Abu Bakar— termasuk 

orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka 

mendapat luka.” 

Aisyah RA berkata lagi, “Ketika orang-orang musyrikin meninggalkan 

Uhud dan Nabi SAW beserta para sahabat mengalami musibah, beliau khawatir 

orang-orang musyrikin itu akan kembali lagi. Maka beliaupun bersabda, 

01To-. Gd - 

Ba SAN G3 NG Lagi 2 

Siapa yang bersedia melawan mereka hingga mereka tahu bahwa kita 

masih memiliki kekuatan?” 

18 Dia adalah Ka'ab bin Ras'ad Al Ghanawi yang meratapi saudaranya, Abu Al 
Mighwar. Bait sebelumnya adalah, 

Dan penyeru berseru, hai zaman, hendaklah dia menjawab panggilan itu 

Bait ini telah disebutkan sebelumnya. 

1070 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan, 3/26, Muslim dalam 
pembahasan tentang keutamaan sahabat, 4/1881. 
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Maka Abu Bakar dan Zubair bersama tujuh puluh orang lainnya siap 

sedia melawan mereka. Merekapun berangkat untuk mengejar mereka. 

Ketika mendengar kedatangan Abu Bakar dan para sahabatnya, orang- 

orang musyrikinpun lari berkat ni” mat dan karunia dari Allah SWT.” 

Aisyah RA juga mengisyaratkan tentang apa yang terjadi pada perang 
Hamra'ul Asad, nama sebuah tempat yang jaraknya sekitar delapan mil dari 

kota Madinah. Kronologisnya, pada hari kedua dari perang Uhud, Rasulullah 

SAW, berseru kepada kaum muslimin agar mereka mengejar orang-orang 

musyrikin dan beliau bersabda, 

PA BAG CA 
“Tidak keluar bersama kami kecuali orang yang ikut dalam peperangan 

kemarin.” Ketika itu juga, sekitar dua ratus orang yang beriman berdiri. 

Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: (2 j d ai 54 “Siapa yang 

bersedia pergi mengejar mereka?” Maka ada tujuh puluh orang yang 

bersedia untuk pergi, di antara mereka adalah Abu Bakar dan Zubair, seperti 

yang dipaparkan sebelumnya, hingga mereka sampai ke Hamra ul Asad, 

tempat pelarian musuh. 

Mungkin di antara orang-orang yang beriman itu ada yang mengalami 

luka dan tidak bisa sanggup perjalanan juga tidak memiliki kendaraan. Mungkin 

juga di antara mereka ada yang terpaksa ditandu. Namun semua itu tidak 

menghalangi mereka untuk menjunjung tinggi perintah Rasulullah SAW dan 

karena keinginan mereka untuk berjihad.'”! 

Ada juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya ayat ini turun pada 

dua orang laki-laki dari Bani Abdi Al Asyhal yang terluka parah. Sekalipun 

berjalan sambil saling bersandar satu sama lain, keduanya tetap pergi bersama 

Rasulullah SAW. 

171 Lihat: Asbaab An-Nuzuul, karya An-Naisaburi, hlm. 97. 
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Ketika mereka sampai di Harnra'ul Asad, Nu'aim bin Mas'ud menemui 
mereka dan mengabarkan bahwa Abu Sufyan bin Harb dan orang-orang 
Ouraisy yang bersamanya telah menyusun kekuatan mereka dan telah 
menyatukan tujuan, yaitu menggempur kota Madinah lalu membasmi habis 
penduduknya. Maka mereka berkata, seperti yang dikabarkan Allah SWT 
tentang mereka, J- JI 3 DI KLS “Cukuplah Allah menjadi 
Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. "7 

Saat kaum Ouraisy mempersiapkan kekuatan tersebut, tiba-tiba datang 
Ma bad Al Khuza'i (dari kabilah Khuza'ah) menemui mereka. Khuza'ah 
sendiri adalah sekutu Nabi SAW dan orang kepercayaan beliau. Ma'bad 
telah melihat kondisi para sahabat Nabi SAW dan apa saja yang mereka 
alami. 

Ketika Ma'bad melihat kesiapan kaum Ouraisy untuk kembali 
menyerang kota Madinah dan membasmi penduduknya, kesetiaannya kepada 
Nabi SAW dan kepada para sahabat beliau mendorongnya untuk menakut- 
nakuti kaum Ouraisy. Diapun berkata kepada mereka, “Aku tinggalkan 
Muhammad dan para sahabat beliau di Hamra'ul Asad dalam sebuah pasukan 
besar. Semua orang yang sebelumnya tidak ikut berperang bersamanya telah 
berkumpul untuk berperang bersamanya. Mereka sudah menanti kedatangan 
kalian dengan penuh semangat. Oleh karena itu, sebaiknya selamatkan diri 
kalian, selamatkan diri kalian! Aku peringatkan kalian. Demi Allah, apa yang 
kulihat mendorongku untuk mengatakan beberapa bait syair tentangnya.” 

Abu Sufyan bertanya, “Bait syair apa yang kamu katakan?” 

Ma bad berkata, “Aku berkata, 

Kudaku seakan bisu karena suara-suara “ kuda-kuda yang berlari di 
bumi berkelompok-kelompok 

Akan berjatuhan di Hamra "ul Asad orang-orang mulia, bukan orang- 

107? Os. Aali “Imraan (3): 173. 
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orang hina “ ketika terjadi peperangan, bahkan tidak peduli mereka 

tanpa senjata 

Tiba-tiba aku terhuyung, kukira bumi menjadi miring “ ketika mereka 

menyebut seorang pemimpin tanpa tanding 

Maka akupun berkata, “Celakalah putera Harb', karena peperangan 

kalian “ ketika dataran rendah ini dipenuhi dengan kuda-kuda 

Sesungguhnya aku hanya memperingatkan akan pengorbanan sia-sia 

para pemberani “ orang-orang cerdas di antara mereka dan orang- 

orang berakal 

Karena berperang dengan tentara Ahmad yang bukan terdiri dari 

orang-orang bodoh" tidaklah dapat digambarkan apa yang 
1073 kuperingatkan dengan kata-kata 

Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya pun takut dan Allah 

memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Maka merekapun pulang ke 

Mekah dengan penuh rasa takut dan terburu-buru. Sementara Nabi SAW 

dan para sahabat beliau pulang ke Madinah membawa kemenangan, 

an SWT berfirman, #13 J sad A AI ja Ikan Il 

yu “Maka mereka kembali dengan ni'mat dan karunia (yang besar) dari 

Attah mereka tidak mendapat bencana apa-apa.”'”4 Maksudnya, peperangan 

dan ketakutan. 

Sebelumnya, Jabir bin Abdullah meminta izin kepada Nabi SAW untuk 

ikut berangkat bersama beliau, dan beliaupun mengizinkan. Allah SWT 

memberitahukan bahwa mereka mendapatkan pahala yang besar dengan 

sebab keberangkatan ini. Rasulullah SAW sendiri bersabda, 35 Wi 
“Sesungguhnya ini adalah peperangan.” (Maksudnya sama dengan 

107 Lihat: 4r-Raudhul Anf dan As-Siirah An-Nabawiyah, karya Ibnu Hisyam. 

1074 Os. Ali “Imraan (3): 174. 

1075 Lihat: Tafsir Ibnu Katsir, 1/428. 
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berperang-penerj.) Inilah tafsir jumhur ulama untuk ayat ini. 

Mujahid dan Ikrimah —semoga Allah SWT merahmati mereka— 

menegaskan bahwa ayat ini, dari firman Allah SWT, 211 #4) JG Geali 
sampai firman Allah SWT, 2562 ,'”6 turun pada berangkatnya Nabi SAW 
menuju Badar Shughra. 

Ketika itu, beliau berangkat untuk memenuhi janji dengan Abu Sufyan 
di Uhud. Pada saat itu Abu Sufyan berkata, “Sesungguhnya pertemuan kita di 
Badar tahun depan.” Maka Nabi SAW bersabda, - gg “Ucapkanlah 
oleh kalian, Ya',” 

Suatu ketika, Nabi SAW berangkat menuju Badar, di mana di sana 
terdapat pasar besar. Lalu, beliau memberikan kepada para sahabat beliau 
beberapa dirham. 

Ketika sampai di dekat Badar, tiba-tiba beliau didatangi oleh Nu'aim 
bin Mas'ud Al Asyja'i, lalu dia memberitahukan kepada beliau bahwa kaum 
Ouraisy telah bersatu dan datang untuk memerangi beliau. Mereka dan orang- 

orang yang membantu mereka. 

Mendengar itu, kaum muslimin merasa khawatir, akan tetapi mereka 

tetap berkata, Jk jl (33 SI KIS “Cukuplah Allah menjadi 
Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.” Lalu mereka 
membulatkan tekad dan berangkat hingga sampai di Badar, namun mereka 
tidak menemukan satu orangpun di sana. Mereka hanya mendapati sebuah 
pasar. Maka merekapun membeli makanan dan barang dagangan dengan 
uang yang diberikan Nabi SAW kepada mereka. 

Merekapun pulang tanpa mengalami musibah apapun dan bahkan 
mereka mendapatkan laba dalam perniagaan mereka. Inilah maksud firman 
Allah SWT, ykas3 M 5 35 IG “aka mereka kembali 

1076 Os. Aali “Imraan (3): 173-174. 
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dengan ni 'mat dan karunia (yang besar) dari Allah.” Maksudnya, karunia 

(untung/laba) dalam perniagaan itu. Wallaahu a'lam. 

Firman Allah SWT : 

3g. 8... 3. » .- - “ 2 ane 0 La ASI mag SSS TS 33 Ga Of Sell ad JL Gali 

“(Yaitu) orang-orang (yang menta 'ati Allah dan Rasul) yang 

kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, Sesungguhnya 

manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, 

karena itu takutlah kepada mereka,” maka perkataan itu menambah 

keimanan mereka dan mereka menjawab, “Cukuplah Allah menjadi 

Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.” 

(Os. Aali Imraan (3): 173) 

Para ulama berbeda pendapat tentang firman Allah SWT, 

22X 449 JG zzalf. Mujahid, Mugatil, Ikrimah dan Al Kalbi mengatakan 
bahwa dia adalah Nu'aim bin Mas'ud Al Asyja'i.'”' Konteksnya umum, 

namun maknanya khusus. Sama seperti firman Allah SWT, 4. JT yi AH 

“Ataukah mereka dengki kepada manusia.”'”8 Maksud manusia ini adalah 

Muhammad SAW. 

Menurut As-Suddi, dia adalah seorang Arab pedalaman yang diupah 

untuk itu. 

Ibnu Ishag dan sekelompok ulama berkata, “Maksud manusia di sini 

adalah rombongan Abdul Oais yang bertemu dengan Abu Sufyan, lalu dia 

1077 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our 'an, 1/510, tanpa 

ada penisbatan kepada seorangpun, begitu juga Abu Hayyan dalam AI Bahr Al 
Muhith, 31117. 

1078 Os. An-Nisaa' (4J: 54. 
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beritahukan kepada kaum muslimin untuk mematahkan semangat mereka.” 

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud manusia di sini adalah orang- 

orang munafik. 

As-Suddi berkata, “Ketika Nabi SAW dan para sahabat beliau tengah 

mempersiapkan diri untuk berangkat ke Badar Shughra untuk memenuhi janji 

dengan Abu Sufyan, orang-orang munafik mendatangi mereka dan berkata, 

“Kami adalah sahabat kalian yang pernah melarang kalian untuk berangkat 

menyerang mereka, namun kalian membangkang. Mereka pernah memerangi 

kalian di negeri kalian, dan mereka menang. Maka, jika kalian mendatangi 

mereka di negeri mereka, niscaya tidak ada satupun di antara kalian yang 

akan kembali.” 

Para sahabat menjawab, :-— JI 3 2 (CLS “Cukuplah Allah 

menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung,” 

Abu Ma'syar berkata, “Ada beberapa orang dari Hudzail, dari Bani 

Tihamah memasuki kota Madinah. Maka para sahabat Rasulullah SAW 

bertanya kepada mereka tentang Abu Sufyan. Mereka menjawab, 

Kg Iy5 35 “Telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu", 
pasukan yang banyak, aa “Karena itu takutlah kepada mereka”, 

maksudnya, takutlah dan waspadalah. Sebab, tidak ada kekuatan bagi kalian 

dibandingkan dengan mereka”,” 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka manusia di sini berarti 

sejumlah orang. Wallaahu a'lam. 

Firman Allah SWT, Cal —a3I “Perkataan itu menambah 

keimanan mereka.” Maksudnya, semakin membenarkan dan meyakini agama 

mereka, semakin siaga untuk menolong agama dan bertambah kuat, berani 

dan juga siap. Berdasarkan hal ini maka maksud bertambah iman itu adalah 

bertambah bukti keimanan pada amal perbuatan. 

Para ulama berbeda pendapat tentang bertambah dan berkurangnya 

keimanan. Namun yang perlu dicamkan bahwa inti iman yang merupakan 
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satu-satunya mahkota dan satu-satunya pembenaran adalah makna satu- 

satunya. Tidak pernah terjadi tambahan apabila sudah didapatkan dan tidak 

tersisa sedikitpun darinya apabila sudah hilang. Artinya, tambahan dan 

pengurangan itu hanya ada pada hal-hal yang berhubungan dengan iman, bukan 
iman itu sendiri. 

Oleh karena itu ada sejumlah ulama yang berpendapat bahwa iman 

bisa bertambah dan bisa berkurang, maksudnya amal-amal yang muncul dari 

keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang. Apalagi mayoritas ulama 

menamakan ketaatan dengan iman. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 

0 Zo- 2... SIN ab WES AINI UN J3 ICE Gu Dp Tag MAY 

Saja gi 
“Iman itu memiliki lebih dari tujuh puluh pintu. Pintu iman yang paling 

tinggi adalah ucapan laa ilaaha illallaah, dan pintu iman yang paling 

rendah adalah menyingkirkan gangguan (sesuatu yang membahayakan) 

dari jalan. 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Muslim menambahkan: 

Oles! ya Asas sdt, “Dan rasa malu adalah satu cabang dari iman.” "8 

Dalam perkataan Ali RA, disebutkan: “Sesungguhnya iman nampak 

seperti lamzhah putih di hati. Setiap kali keimanan bertambah maka bertambah 

pula titik putih itu.” 

Kata Jamzhah, menurut Al Ashma'i adalah bahwasannya ia berkata, 

“Lamzhah sama artinya dengan nuktah (bintik) dan seperti berwarna putih. 

Contohnya, dikatakan, “Isjf “4 (kuda berbintik putih).” Artinya, apabila 

ada bintik putih di bibir kuda itu.” 

107? Takhrij hadits ini sudah disebutkan sebelumnya. 

1080 Takhrij hadits ini sudah disebutkan sebelumnya. 
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Ahli hadits membaca, lamzhah, Yaitu dengan huruf lam berharakat fathah. 

Sedangkan dalam bahasa Arab sehari-hari adalah dengan huruf lam berharakat 

dhammah, seperti kg, Inah dan Bas. 

Dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap orang yang mengingkari 

bertambah dan berkurangnya iman. Tidakkah Anda mendengar suatu 

perkataan yang mengatakan bahwa setiap kali keimanan bertambah maka 

bertambah pula titik putih itu, hingga hati menjadi putih seluruhnya. Sebaliknya 

kemunafikan, ia nampak seperti bintik hitam di dalam hati. Setiap kali 

kemunafikan bertambah maka bertambah hitam pula hati itu hingga hati menjadi 

hitam seluruhnya. 

Di antara para ulama ada yang berkata, “Sesungguhnya iman itu adalah 

«? £ (pertunjukan). Iman ini bisa tidak pernah berhenti naik selama-lamanya. 

Inilah iman para nabi. Sedangkan iman orang-orang saleh bisa turun dan bisa 

naik silih berganti. Oleh karena itu, iman bisa bertambah dengan terus- 

menerusnya keimanan itu ada di dalam hati seorang mu'min diiringi dengan 

hati yang selalu hadir, dan iman juga bisa berkurang dengan terus-menerusnya 

mengerjakan kemaksiatan di hati seorang mu' min. Hal ini perah diisyaratkan 

oleh AbuAl Ma'ali dan makna ini terdapat dalam hadits tentang syafa'at. 

Dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri RA yang diriwayatkan oleh Muslim 

disebutkan, 08! 

4 2 
2 rig Tod 3 Late lt oJ0o1 - 0... R0 Aa. 9 e 2 

Jis Out Oka Oa MS NS B3 6 Oia pal Jaa 

s0” m3 Lo. a90 » To 0..xLa &X0 Jean 0 - ag 0 £ 0.r 

Ke Lal Ope Pad JI IE ape PPS 3 ala ie 
Bao s1 os ag Lage 2 Tg. Le EL Au BO 3 MAS dh BL Kai SI cs 3 

Ikat A3 SPN Ud Oia SIS ta UEA Gan TA G3 
OT La Ae Pa Bh s0... Ta To J0 o 0 Er aa 2 KO ag 

SE Oa 3 Aa Ula Ope pad dpr P3 ja UE Siah 
- - # - 2. . 

1081 Yaitu hadits tentang syafa'at. Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 
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2 Bra Bun 70, 0. 

2 .. 

Sea baba pa Sya Mi Ika 

aa 7.8, Ken 

Jita del PE ad Tp Na Gan Lai Yi 
. .. 

ac . 

(Pb jp Uya 83 Libas 

“Maka orang-orang yang beriman berkata, “Wahai Tuhan kami, 

saudara-saudara kami itu puasa, shalat dan berhaji." Maka dikatakan 

kepada mereka, “Keluarkan siapa saja yang kalian kenal.' Lalu tubuh 

mereka diharamkan atas api neraka dan merekapun mengeluarkan 

begitu banyak makhluk yang telah terbakar api sampai setengah betis 

dan sampai lutut. 

Kemudian mereka berkata, Wahai Tuhan kami, tidak ada 

seorangpun yang kami tinggalkan di dalamnya seperti yang Engkau 

perintahkan kepada kami. ' 

Maka Dia berfirman, "Kembalilah kalian. Siapa saja yang kalian 

temukan di dalam hatinya sebesar dinar dari kebaikan maka 

keluarkanlah dia.' Maka merekapun mengeluarkan begitu banyak 

makhluk. 

Kemudian mereka berkata, “Wahai Tuhan kami, tidak ada 

seorangpun yang kami tinggalkan di dalamnya seperti yang Engkau 

perintahkan kepada kami. 

Kemudian Dia berfirman, “Kembalilah kalian. Siapa saja yang 

kalian temukan di dalam hatinya sebesar setengah dirham dari kebaikan 

maka keluarkanlah dia. ' Maka merekapun mengeluarkan begitu banyak 

makhluk. 

Kemudian mereka berkata, “Wahai Tuhan kami, tidak ada 

seorangpun yang kami tinggalkan di dalamnya seperti yang 
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Engkau perintahkan kepada kami.” 

Kemudian Dia berfirman lagi, “Kembalilah kalian. Siapa saja yang 

kalian temukan di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kebaikan 

maka keluarkanlah dia..(al haditts)',” 

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan iman dalam 

hadits tersebut adalah amalan-amalan hati, seperti niat, ikhlas, takut, nasehat 

dan yang lainnya. Dinamakan iman karena amalan-amalan hati itu berada di 

tempat bersemayamnya keimanan atau karena ia berdekatan dengan iman, 

berdasarkan kebiasaan orang Arab dalam menamakan sesuatu dengan nama 

sesuatu yang berdekatan dengannya atau sesuatu itu ada karena sebab sesuatu 

tersebut. 

Dalil ta wil ini adalah perkataan orang-orang yang memberikan syafa'at 

(pertolongan) setelah dikeluarkannya orang-orang yang di dalam hatinya 

terdapat sebesar biji sawi dari kebaikan, “Kami tidak meninggalkan di 
dalamnya satupun kebaikan ', padahal setelah itu Allah SWT mengeluarkan 

begitu banyak makhluk dari orang-orang yang mengucap laa ilaaha illallaah. 

Mereka tentunya adalah orang-orang yang beriman. Seandainya mereka bukan 
orang-orang yang beriman niscaya Dia tidak akan mengeluarkan mereka. 

Kemudian, sesungguhnya tidak adanya hal pertama yang atasnya dibuat 

contoh maka tidak akan ada juga penambahan dan juga kurangan. Begitu 

juga pada gerak. Sesungguhanya apabila Allah SWT menciptakan satu ilmu 

dan menciptakan bersamanya satu yang sepertinya atau beberapa yang 
sepertinya dengan sebab beberapa data maka ilmu itu bertambah. Jika Allah 
SWT meniadakan semua yang sepertinya maka ilmu itu kurang. Maksudnya, 

tidak bertambah. 

Begitu juga apabila Dia menciptakan gerak dan menciptakan 
bersamanya satu yang seumpamanya atau beberapa yang seumpamanya. 

Sejumlah ulama lain berkata, “Sesungguhnya bertambah dan 
berkurangnya iman hanya dari jalan dalil-dalil. Artinya, bila dalil-dalil bertambah 
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pada seseorang maka dikatakan, “Sesungguhnya dalil-dalil itu menambah 

keimanan.” Berdasarkan makna inilah -menurut salah satu pendapat-, para 

nabi menjadi lebih utama atas makhluk lainnya. Sebab, mereka mengenal- 

Nya dari begitu banyak jalan yang tentunya lebih banyak dari yang diketahui 

oleh mahluk lain.” 

Namun pendapat ini jauh dari maksud ayat, sebab tidak terbayang 

maksud bertambahnya iman dalam ayat tersebut dengan bertambahnya dalil- 

dalil. 

Sebagian kelompok mengatakan bahwa pertambahan iman hanya 

dengan sebab turunnya kewajiban-kewajiban dan berita-berita di masa Nabi 
SAW dan dalam mengenalinya setelah tidak tahu sejak tahun-tahun yang lalu. 

Inilah yang dimaksud bertambah iman. Artinya bahwa bertambah iman adalah 

perkataan majazi (kiasan) dan tidak terbayang adanya kekurangan 

berdasarkan definisi ini. Namun dapat dibayangkan hanya bila disandarkan 
kepada orang yang mengetahui. Wallaahu a'lam. 

Firman Allah SWT, Tj aa 2353 ANT Hans 1363. Maksudnya, 

cukuplah Allah bagi kami. 4.» diambil dari LI yang berarti cukup. 

Seorang penyair berkata, 

. MN. FR. ra 
SI GP La DE nh as UE) y Naa 

Maka kamu memenuhi rumah kami dengan susu dan samin “ dan 

cukuplah bagimu dari kekayaan rasa kenyang dan hilang dahaga 

Al Bukhari meriwayatkan'?, dari Ibnu Abbas RA tentang firman Allah 
SWT, 

haus Kuah ASI aiIG SI, 3 3 GTA 2m ad JB aa 

At JI S3 Was 

182 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir, 3/114. 

Nan Al Gurthubi 



“(Yaitu) orang-orang (yang menta 'ati Allah dan Rasul) yang kepada 

mereka ada orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya manusia 

telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu 

takutlah kepada mereka,” maka perkataan itu menambah keimanan 

mereka dan mereka menjawab, “Cukuplah Allah menjadi Penolong kami 

dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”, dia berkata, “Ayat ini diucapkan 

oleh Ibrahim AS ketika dia dilemparkan ke dalam api dan diucapkan juga 

oleh Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang berkata kepada beliau, 

“Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang 

kalian.” Wallaahu a'lam. 

Firman Allah SWT: 

- . ae & 2.3 » 4 2 0 2 1 Organ AN Ha peri pb getah AN daan Dela G 
aa 8 yaa 8 

Des uas 33 A19 

“Maka mereka kembali dengan ni'mat dan karunia (yang besar) 

dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka 

mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang 

besar.” (Os. Aali Imraan (3): 174) 

Para ulama kami berkata, “Ketika mereka menyerahkan segala urusan 

mereka kepada Allah SWT dan hati mereka berpegang teguh kepada-Nya, 

Allah SWT pun memberikan kepada mereka balasan dengan empat bentuk: 

Ni mat, Karunia, Dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan Mengikuti Keridhaan. 

Allah SWT membuat mereka ridha terhadap-Nya dan Dia juga ridha terhadap 

mereka. 

Firman Allah SWT: 

3 3 . 2.5 . - 

AS ol os ma SE Aa LI Inbanidi S3 Us) 

SN 

www 
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“Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang 

menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang 

musyrik Ouraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, 

tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang 

beriman.” (Os. Aali Imraan /3J: 175) 

Ibnu Abbas RA dan lainnya berkata, “$ 33) | Sip 'u (yang menakut- 

nakuti kalian adalah kawan-kawannya). Maksudnya, ek ni | gg 2 YL 

(dengan sebab kawan-kawan syaitan atau di antara kawan-kawan syaitan). 

Huruf jarr (ba”) dihilangkan dan ff'il tisbang ke isim, maka dinashabkan. 

Sama seperti firman Allah (51.14 ut 3 “Untuk memperingatkan akan 

siksaan yang sangat pedih.” Maksudnya, ajaa ea Kg 33. Maksud 

ayat di atas adalah menakut-nakuti orang yang » beriman dengan orang 

yang kafir. 

Hasan dan As-Sudi berkata, “Syaitan menakut-nakuti kawan- 

kawannya, yaitu orang-orang munafik agar tidak ikut memerangi orang-orang 

musyrik.”'085 Sedangkan wali-wali Allah, sesungguhnya mereka tidak pernah 

takut terhadap syaitan, apabila syaitan itu menakut-nakuti mereka. 

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang yang 

menakut-nakuti kalian dengan berkumpulnya orang-orang kafir adalah salah 

1083 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jaami' Al Bayaan, 4/122, dari 

Ibnu Abbas RA dengan konteks yang hampir sama, juga disebutkan oleh Ibnu 

“Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz, 3/428, dari Ibnu Abbas RA. 

104 Os. Al Kahfi (18J: 2. 

1085 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jaami' Al Bayaan, 4/122, dari As- 

Sudi, dengan konteks: Yu'azhzhimu auliyaa'ahuu fii shuduurikum fa 
takhaafuunahum (syaitan membesar-besarkan kawan-kawannya di dalam dada 
kalian, maka kalianpun takut terhadap mereka). Namun Ath-Thabari memilih 
pendapat yang pertama, bahwa maksudnya adalah menakut-nakuti kalian dengan 

kawan-kawannya. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah SWT, 9,5 363 3 — 3 5. 
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satu dari syaitan-syaitan manusia. 

Adapun pendapat Na'im bin Mas'ud atau lainnya berbeda dengan itu 

sebagaimana yang telah dipaparkan. 

Firman Allah SWT, -23L5 S6, maksudnya adalah jangan kalian takut 
terhadap orang-orang kafir yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT, 

SI hara 33 Gal Oj - Atau maksud dhamiir hum (kata ganti orang ketiga 
jamak) itu adalah kawan-kawan syaitan, jika Anda mengatakan bahwa makna 

ayat adalah syaitan menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, Yaitu 

kawan-kawannya menakut-nakuti kalian. 

Firman Allah SWT, y 23 “Tetapi takutlah kepada-Ku.” 

Maksudnya, takutlah kepada-Ku dalam meninggalkan perintah-Ku, jika kalian 

adalah orang-orang yang membenarkan janji-Ku. 

&' 1 dalam bahasa Arab artinya takut. 58 GIE, artinya aku sangat 
takut terhadap fulan. 

tingi artinya tempat yang tidak ada airnya. Dikatakan juga, 34: 13y, 
artinya unta itu penuh bisul. 

158- '“ seperti wadah terbuat dari kulit yang biasanya dijadikan sebagai 
wadah penyimpanan madu. 

Sahi bin Abdullah berkata, “Beberapa shiddigin datang menemui Nabi 

Ibrahim AS, lalu mereka bertanya, “Apakah takut itu?” Nabi Ibrahim menjawab, 

“Kamu tidak merasa aman hingga sampai di tempat yang aman?” 

Sahl berkata lagi, “Biasanya, apabila melewati alat peniup api milik 

tukang besi, Rabi” bin Khaitsam selalu pingsan. Hal inipun diceritakan kepada 

186 Dalam Al-Lisaan dan buku-buku bahasa lain tertera mafaazah: khaugaa', 
yaitu dengan huruf gaf yang berarti sangat dalam. Ada juga yang mengatakan 
bahwa artinya adalah tempat yang tidak ada air. Lihat: 4l-Lisaan, hlm. 1292. 

187 Dalam Al-Lisaan disebutkan, al khaafah artinya sebuah wadah yang terbuat 
dari kulit, bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya lebar. Biasanya dijadikan 
sebagai wadah madu. Lihat: Al-Lisaan, hlm. 1291. 
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Ali bin Abi Thalib RA. Maka Ali RA berkata, “Apabila hal itu terjadi lagi 

padanya maka segera beritahukan kepadaku.” 

Suatu hari, Rabi' bin Khaitsam pingsan maka orang-orang 

memberitahukan kepada Ali RA. Ali RA segera mendatanginya, lalu dia 

memasukkan tangannya ke dalam baju Rabi”. Dia merasakan betapa keras 

detak jantung Rabi' bin Khaitsam. Maka dia berkata, “Aku bersaksi bahwa 

orang ini adalah orang yang paling takut di masa ini,” 

Orang yang takut adalah orang yang takut disiksa, baik di dunia maupun 

di akhirat. Oleh karena itu ada yang berkata, “Bukanlah orang yang takut itu 

orang yang menangis dan menyapu kedua matanya, akan tetapi orang yang 

takut itu adalah yang meninggalkan apa yang dia takut karenanya dia akan 

disiksa.” 

Allah SWT mewajibkan kepada hamba-hamba-Nya untuk takut 

kepada-Nya. Diapun berfirman, 1x34 AS oo 2 B3 “Te etapi takutlah 

kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman.” Allah SWT 

berfirman, u R5 cels “Dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus 

takut.”8 Allah SWT sendiri memuji orang-orang yang beriman karena rasa 

takut mereka. Dia berfirman, 3 ya 5 Oo PiP3 “Mereka takut 

kepada Tuhan mereka yang di atas mereka.” 

Orang-orang yang dapat memahami isyarat-isyarat pun memiliki 

beberapa ungkapan tentang takut yang semuanya sama seperti yang telah 

kami sebutkan. 

Prof. Dr. Abu Ali Ad-Daggag berkata, “Aku pernah menjenguk Abu 

Bakar bin Faurak —semoga Allah merahmatinya— di waktu sakitnya. Ketika 

melihatku, diapun menangis. Maka akupun berkata kepadanya, 

“Sesungguhnya Allah pasti akan menyehatkanmu dan menyembuhkanmu. Lalu 

1088 Os. Al Bagarah (2): 40. 
1089 Os. An-Nahl (16): 50. 
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dia berkata kepadaku, “Apakah menurutmu, aku takut mati? Sesungguhnya 

aku hanya takut terhadap apa yang terjadi sesudah kematian”,” 

Dalam Sunan Ibnu Maajah, disebutkan dari Abu Dzar RA, dia 

berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

- 
0.030 - ae SEN Li bi YEN SPI Ce SA 

3g cah Aan ga con SA Y ala An He 

3 AA PU AR NI Sm pe (oo 3 

SB AG SI on Dana SI Pe He A 

Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan aku 

mendengar apa yang tidak kalian dengar. Langit berbunyi"? dan 

memang pantas dia berbunyi. Tidak ada satu tempatpun sebesar empat 

Jari di sana kecuali ada malaikat yang meletakkan keningnya, sujud 

kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku 

ketahui niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis, 

niscaya kalian tidak akan merasakan lezat dengan perempuan di atas 

kasur dan niscaya kalian akan keluar ke tanah lapang untuk memohon 

perlindungan kepada Allah. Demi Allah, sungguh aku ingin bahwa aku 

hanya menjadi sebuah pohon yang dapat ditebang. ” Hadits ini juga 

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,'”! dan dia berkata, “Hadits ini adalah hadits 

1090 Maksudnya, banyaknya malaikat di langit membuat langit seakan tak mampu 
menampungnya hingga menimbulkan suara. Ini hanya merupakan perumpamaan 
dan pemberitahuan betapa banyaknya jumlah malaikat. Sebenarnya tidak ada suara 
sedikitpun. Ungkapan ini juga merupakan pernyataan keagungan Allah SWT. Lihat: 
An-Nihaayah, 1/54. 

1091 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zuhud, 4/556, no. 2312, dan 
Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zuhud, bab sedih dan menangis, 2/1402. 
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hasan gharib.” 

Diriwayatkan juga dari jalur lain, bahwa Abu Dzar RA berkata, 

“Sungguh aku ingin bahwa aku hanyalah sebuah pohon yang dapat ditebang.” 

Wallaahu a'lam. 

Firman Allah SWT: 

-. Lo. BS 235. - 3 a. bagi ME ST OH) II 9 Ob Sesi Snp 
Ia # ” 

9 - g- . om £. Ta GEygu 

De Dae A3 25 G Uas ad JA AI 
“Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera 

menjadi kafir: sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat 

memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. Allah berkehendak 

tidak akan memberi sesuatu bahagian (dari pahala) kepada mereka 

di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.” 

(Os. Aali Imraan (3): 176) 

FirmanAllah SWT, 2513 O52,3 Bill Sbt& V5 Janganlah 
kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir.” Mereka 

adalah orang yang tadinya muslim, kemudian murtad karena takut terhadap 

orang-orang musyrikin. Nabi SAW merasa sedih karena hal ini, maka Allah 
2320 3 3 Ya - — 

SWT menurunkan firman-Nya, ASI OS pom pl SS NY, 

Al Kalbi berkata, “Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang- 

orang munafik dan para tokoh Yahudi. Mereka menyembunyikan sifat Nabi 

SAW di dalam kitab, maka turunlah ayat ini.” 

Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya ketika ahli kitab tidak 

beriman, hal ini membuat Rasulullah SAW merasa sedih, sebab orang-orang 

memandang kepada mereka dan berkata, “Mereka adalah ahli kitab. 

Seandainya perkataan Muhammad itu benar, tentu mereka akan mengikutinya.” 

Maka turunlah ayat, 4514 Y:. 
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Oiraat Nafi” adalah dengan huruf ya" berharakat dhammah dan huruf 
zay berharakat kasrah'? di manapun berada, kecuali dalam surah Al Anbiyaa', 
Yaitu firman Allah SWT, Yi Kal H'£& Y “Mereka tidak 
disusahkan oleh kedahsyatan yang besar.” Di sini 2 membaca dengan 
huruf ya" berharakat fathah dan huruf zay berharakat dhammah. Lawannya 

adalah Abu Ja'far. 

Ibnu Muhaishin membaca seluruhnya dengan huruf ya" berharakat 

dhammah dan huruf zay berharakat kasrah. Sementara ahli giraat lainnya 

membaca dengan huruf ya' berharakat fathah dan huruf zay berharakat 

dhammah. 

Kedua Giraat itu dibenarkan dalam bahasa. Contoh, & u "Ai & 2, 

boleh juga & Si, namun ini sedikit sekali dipergunakan dalam bahasa. Oiraat 

yang pertama adalah yang paling fasih. Demikian yang dikatakan oleh An- 

Nahhas.!#4 

Seorang penyair berkata, (contoh pemakaian 55-1), 

Jaan £ 

“Sahabat-sahabatku telah pergi dan Mena halaman membuatku 

sedih” 

Giraat mayoritas ahli giraat adalah G' y, Aa. Sementara Thalhah 

membaca Pi d 0 pag 105 

109 Oiraat Nafi' ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiiz, 
3/429, dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhiith, 3/121. Oiraat ini adalah giraat 
sab'ah yang mutawatir sebagaimana yang tertera dalam AI Ignaa', 2/624, dan 
Tagrib An-Nasyr, hlm. 102. 

1093 Os. Al Anbiyaa'a' (21J: 103. 

1098 Lihat: /'rab Al Our 'an, karya An-Nuhas, 1/419. 

1098 Giraat yasra'uuna ini disebutkan oleh Ibnu “Athiyah dalam Al Muharrir Al 
Wajiiz, 3/429, dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith, 3/121. Keduanya 
menisbatkan giraat ini kepada An-Nahwi, yaitu Hurr bin Abdullah An-Nahwi Al 
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Adh-Dhahhak berkata, “Mereka adalah orang-orang kafir Ouraisy.” 

Selainnya berkata, “Mereka adalah orang-orang munafik.”6 

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah seluruh yang telah 

kami sebutkan sebelumnya. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya 

adalah umum, mencakup semua orang-orang kafir.'”” Sedangkan maksud 

segeranya mereka kepada kekufuran adalah menentang Nabi Muhammad 

SAW. 

Al Ousyarri berkata, “Bersedih atas kekufuran orang kafir merupakan 

ketaatan. Akan tetapi Nabi SAW berlebihan dalam kesedihan beliau atas 

kekufuran kaum beliau. Maka beliau dilarang melakukan hal itu, sebagaimana 

Allah SWT berfirman, sp. mie Seks C.his S6 “Maka janganlah 
dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. ”" Allah SWT juga 

berfirman, (atesasdi Ing Hana ol mal Ye SS Ga Il 
“Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena 

bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman 

kepada keterangan ini (Al Our 'an).”' 2? 

Firman Allah SWT, &4 S1 Istas J HI “Sesungguhnya mereka 
tidak sekali-kali dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun.” 

Maksudnya, mereka tidak akan mengurangi kerajaan Allah dan kekuasaan- 

Nya sedikitpun. Artinya, tidak berkurang karena kekufuran mereka. 

Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Dzar RA, dari Nabi SAW, 

Oaari. Ibnu “Athiyah berkata, “Oiraat mayoritas ahli giraat lebih bagus, sebab orang 
yang berusaha bersegera mendahului orang lain lebih bersungguh-sungguh dari 
orang yang hanya bersegera sendirian.” 

106 Ini adalah perkataan Mujahid, seperti yang tertera dalam tafsir Ath-Thabari, 4/ 
123. 

1097 Inilah yang paling benar, dan inilah yang dipegang oleh Abu Hayyan dalam Al 
Bahr Al Muhith, 31121. 

1098 Os. Faathir (35): 8. 

1098 Os. Al Kahfi (18): 6. 
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pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaaraka wa ta'aala, bahwa Dia 

berfirman, 

NE CAK Ea ai Je gila LN catu 

Usah AN Go Ban 2G Se sate KLS 
Sae Kaki dpat BAN GAN YG SIS yap 

1 Soe U SE gps Ep 2 ye RS 

Al aan GAN Pas Uh, AA yu Debu 

HA aa dr Ab JA ui 
Tete ap SAN SEN SU jp 

HI jan ne kon Ae 

ai NAS KS Sg SAS Aj ate 
Ha en VE GS Ia UG Lab Up J3 bb 
Sx Opa SIA Kl Kan Sat: Li 

LAS esa 3s Ca UI ai L ata pa JS abah 

SU — esa Jas Sp Japan 2 aki 
oo Bo... 2? 

Can na AS al 

» 

L 

“Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah 

mengharamkan perbuatan zalim atas diri-Ku dan Aku jadikan 

perbuatan zalim itu di antara kalian sebagai perbuatan yang 

diharamkan. Oleh karena itu janganlah kalian saling menzalimi. 
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Wahai hamba-hamba-Ku, kalian semua adalah orang yang sesat 

kecuali orang yang Aku beri petunjuk kepadanya. oleh karena 

itu, mintalah petunjuk kepada-Ku niscaya Aku beri petunjuk 

kepada kalian. 

Wahai hamba-hamba-Ku, kalian semua adalah orang yang lapar 

kecuali orang yang Aku beri makan kepadanya. Oleh karena itu, 

mintalah makan kepada-Ku niscaya aku beri makan kepada 

kalian. 

Wahai hamba-hamba-Ku, kalian semua adalah orang yang 

telanjang kecuali. orang yang Aku beri pakaian kepadanya. Oleh 

karena itu mintalah pakaian kepada-Ku niscaya Aku beri pakaian 

kepada kalian. 

Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kalian melakukan 

kesalahan siang dan malam, sedangkan Aku mengampuni dosa 

seluruhnya. Oleh karena itu mintalah ampunan kepada-Ku niscaya 

Aku ampuni kalian. 

Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat 

memudharatkan-Ku hingga kalian dapat memudharatkan-Ku, dan 

kalian tidak akan dapat memberi manfaat kepada-Ku hingga 

kalian dapat memberi manfaat kepada-Ku. 

Wahai hamba-hamba-Ku, seandainya seluruh orang-orang 

pertama kalian (maksudnya, orang-orang sebelum kalian-penerij.) 

dan orang-orang akhir kalian (maksudnya, orang-orng sesudah 

kalian-penerj.), manusia dan jin kalian menjadi seperti seorang 

laki-laki yang paling takwa di antara kalian niscaya itu tidak akan 

menambah kerajaan-Ku sedikitpun. 

Wahai hamba-hamba-Ku, seandainya seluruh orang-orang 

pertama kalian (maksudnya, orang-orang sebelum kalian-penerij.) 

dan orang-orang akhir kalian (maksudnya, orang-orang sesudah 
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kalian-penerj.), manusia dan jin kalian menjadi seperti seorang 

laki-laki yang paling jahat niscaya itu tidak akan mengurangi 

kerajaan-Ku sedikitpun. 

Wahai hamba-hamba-Ku, seandainya seluruh orang-orang 

pertama kalian (maksudnya, orang-orang sebelum kalian-penerj.) 

dan orang-orang akhir kalian (maksudnya, orang-orang sesudah 

kalian-penerj.), manusia dan jin kalian berdiri di satu tempat, lalu 

mereka semua meminta kepada-Ku dan Aku memberikan 

(mengabulkan) permintaan masing-masing manusia niscaya itu 

fidak akan mengurangi apa yang ada di sisi-Ku kecuali seperti air 

yang menempel pada jarum ketika dimasukkan ke laut lalu 

diangkat. 

Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya amal-amal kalian pasti 

Aku hitung untuk kalian. Kemudian Aku sempurnakan untuk 

kalian. Oleh karena itu, siapa yang mendapati amalnya baik maka 

hendaklah dia memuji kepada Allah dan siapa yang mendapati 

amalnya tidak seperti itu maka janganlah dia mencela kecuali 

kepada dirinya sendiri.” 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiihnya,"0 At-Tirmidzi 
dan lainnya. Hadits ini merupakan hadits yang paling agung dan mengandung 

banyak penjelasan. 

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud firman Allah SWT, 

LA Ai gta cl adalah mereka tidak akan dapat memudharatkan para 
wali Allah ketika mereka tidak menolong para wali Allah, sebab Allah SWT 

sebagai penolong mereka. 

gr 1. € 364 3 ne A9 Firman Allah SWT, 2142 25 22319 bs SEN ta 

"00 HR. Muslim dalam pembahasan tentang kebaktian, bab larangan berbuat zalim, 
4/1994-1995, dan At-Tirmidzi dengan konteks yang hampir sama dalam pembahasan 
tentang kiamat, 4/656-657. 
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Aa “Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagian (dari 

pahala) kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang 

besar.” tax artinya bagian. 

nu sepadan dengan S3 dan #41. Dikatakan, 46 5 | ya bal BG 

'yfana . Bentuk jamak 454 adalah Six, bukan giyasi (bukan bentuk jamak 

beraturan-penerj.).!'”! 

Abu Zaid berkata, “Dikatakan, Jalan Je: 5, maksudnya sr . Artinya, 

apabila lak-laki: itu memiliki bagian dari rezeki (orang kaya). A 8 tbalas. 

Terkadang Tn dijamakkan dengan bentuk —4-1.” 

Maksud ayat: Allah SWT tidak akan menjadikan untuk mereka bagian 

di dalam surga. Ayat ini merupakan nash (dalil) yang menyatakan bahwa 

kebaikan dan keburukan hanyalah dengan kehendak Allah SWT. 

Firman Allah SWT : 

2 BL gn 9. 21 Go 

Olas 33 La. 

ad 
“Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan 

kekafiran, sekali-kali mereka tidak akan dapat memberi mudharat 

kepada Allah sedikitpun, dan bagi mereka azab yang pedih.” 

(Os. Aali Imraan (3): 177) 

Firman Allah SWT, sil SSI KASI Gali Ol “Sesungguhnya 

orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran.” Tentang hal ini sudah 

dijelaskan dalam surah Al Bagarah. Firman Allah SWT, C4 Af 1, ah JI 

101 AJ Jauhari berkata, “Seakan-akan itu adalah jamak.” Ibnu Barri berkata, 

“Perkataan: ahaazh adalah bukan bentuk jamak beraturan (ghair giyaasi). Justru 
ahaazh adalah bentuk jamak dari ahazh. Asalnya adalah ahzhazh.” Lihat: Lisan Al 

“Arab, 2/919. 
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diulang sebagai ta'kiid (penegasan). 

Ada yang mengatakan bahwa, di antara buruknya pengaturannya adalah 

mengganti iman dengan kekufuran dan menjual iman dengan kekufuran. Dia 

tidak takut akibatnya dan tidak takut terhadap pengaturannya. 

U,& dinashabkan pada dua tempat tersebut karena ia berada di tempat 

masdar. Seakan-akan Dia berfirman, “Sekali-kali mereka tidak akan dapat 

memberi mudharat kepada Allah dengan mudharat yang sedikit, juga tidak 

mudharat yang banyak.” 

Boleh juga menashabkannya atas perkiraan hadzful ba" (menghilangkan 

huruf ba'). Seakan-akan Dia berfirman, ea An ai 3 

Firman Allah SWT : 

0.3” 5. gogo 2. TN 

Tag Ona ANIS -35 "ii 93155 

“Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa 

pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi 

mereka. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka 

hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka 

azab yang menghinakan.” (Os. Aali Imraan /3): 178) 

FirmanAllah SWT, ex V5 Tan 3 2 J3 ust Inyis Lali 

“Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa 

pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi 

mereka.” Say artinya panjang umur dan kehidupan yang lapang. 

Makna ayat: Janganlah orang-orang yang menakut-nakuti kaum muslimin 

menyangka seperti itu, sebab Allah SWT berkuasa untuk membinasakan 

mereka. Sesungguhnya Dia memanjangkan umur mereka hanya agar mereka 

terus melakukan kemaksiatan, bukan karena itu baik bagi mereka. 
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Dikatakan 2 d3 LSI “Sesungguhnya Kami memberi tangguh 

kepada mereka”, dengan kemenangan yang mereka dapatkan pada perang 

Uhud bukanlah merupakan kebaikan bagi mereka. Sesungguhnya itu hanya 

agar mereka bertambah siksaan. 

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa dia berkata, “Tidak ada 

seorangpun, yang baik maupun yang jahat kecuali kematian lebih baik 

baginya.!'? Sebab, jika dia adalah orang yang berbakti maka sesungguhnya 

Allah SWT telah berfirman, ar K5 HI Lg C3 “Danapayang disisi 

Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti." Jika dia 

adalah orang yang jahat maka sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, 

LSI Isa Pe d3 LSI “Sesungguhnya Kami memberi tangguh 

kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka.” 

Ibnu Amir dan Ashim membaca x.4: Y3, Yaitu dengan huruf ya" dan 

nashab huruf sin.''“ Sedangkan Hamzah membaca dengan huruf ta" dan 

nashab huruf sin. Sedangkan para ahli giraat lainnya membaca dengan huruf 

ya" dan huruf sin berharakat kasrah. 

Siapa yang membaca dengan huruf ya 'maka Saad berada pada posisi 

faa'il (pelaku). Artinya, janganlah orang-orang yang kafir itu menyangka. 

eni 5 -s - Is CSI menempati tempat dua maf'ul (penderita/obyek). 

L bermakna («ii dan “aaidnya dihilangkan. Taka adalah khabar :,f. Boleh 

juga dinyatakan u dan fi'il (kata kerja) sebagai masdar. Perkiraan 

susunannya: ti 3 VI af UAS sa £ Stang Y3. 

1102 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our 'an, 1/513, dari 

Ibnu Mas'ud RA, dengan konteks: “Kematian lebih baik bagi orang yang beriman 

dan orang yang kafir.” Atsar ini juga disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jaami 'Al 

Bayaan, 4/124, dari Ibnu Mas'ud RA. Hakim menganggap shahih riwayat ini. 

103 Os. Ali “Imraan f3J: 198. 

10 Oiraat dengan huruf ya dan huruf ta “merupakan giraat sab 'ah yang mutawatir, 

sebagaimana yang tertera dalam Al-Ignaa', 2/625, dan Tagrib An-Nasyr, hlm. 

102. 
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Siapa yang membaca dengan huruf ta "maka faa'ilnya (pelakunya) adalah 

orang yang diajak dialog, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Saad dibaca 

nashab karena berada pada posisi maf'ul pertama bagi c——-»i. Sedangkan 

4f dan kata-kata sesudahnya adalah maf'ul kedua bagi ——.»5. Sebab, 

maf'ul kedua dalam bab ini adalah yang pertama dalam makna, karena ——-- 

dan sejenisnya masuk atas mubtada' dan khabar. Maka perkiraan susunannya: 

- “Ha sis CI WS Y3. Ini adalah pendapat Zujaj. 

AbuAli berkata, “Seandainya ini benar, tentu Allah SWT berfirman, 

35. Sebab, f menjadi badal dari 1548 :»,ilf. Seakan-akan Dia berfirman, 
3 ata ta Kos Y3. Firman-Nya 5 menjadi maf'ul kedua bagi 

tag, 

Nah, jika tidak boleh dibaca “aki Y, Yaitu dengan huruf ta', kecuali 

huruf alif pada (sf dibaca €! dan dinashabkan 1:5 dan tidak pernah 

diriwayatkan seperti ini dari Hamzah, padahal giraat Hamzah dengan huruf 

ta“ maka giraat ini tidak benar. 

Al Farra dan dan Al Kisa'i berkata, “Oiraat Hamzah boleh atas dasar 

pengulangan. Perkiraan susunannya: 

Sa Jb uh es YA GAN GLS V3. Artinya, Yf 
menempati tempat dua maf'ul bagi Ban kedua. Lalu, «,f dan seterusnya 

adalah maf'ul kedua bagi c———-5 pertama. 

Al Ousyairi berkata, “Ini sesuai dengan semua yang disebutkan oleh 

Az-Zujaj dalam menjadikannya sebagai badal. Namun giraat itu benar. Jika 

demikian, tujuan Abu Ali adalah bersikap keras terhadap Zajjaj.” 

An-Nahhas berkata,!'9 “Abu Hatim mengira bahwa giraat Hamzah di 

sini adalah dengan hurufta' dan firmanAllah SWT, 53515 za KA V3 
“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta," adalah 

105 Lihat: Prab Al Our 'an, 1/421. 

1106 Os, Ali “Imraan (3): 180. 
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lahn (kesalahan dalam ucapan) yang tidak boleh. Ini diikuti oleh beberapa 

ulama.” 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Ini tidak benar berdasarkan yang telah 

disampaikan dalam i'raab dan karena keshahihan giraat tersebut serta 

kepastiannya secara nagal (dalam riwayat). 

Yahya bin Watsab membaca #4 eks W!, Yaitu dengan inna pada dua 
tempat tersebut. Abu Ja'far berkata,” “Oiraat Yahya sangat bagus, 

sebagaimana dikatakan, YG B'gl Nyak Cam 

Abu Hatim berkata, “Aku mendengar Akhfasy menyebut kasrah inna 

dijadikan hujjah oleh ahli gadar, sebab dia termasuk di antara mereka dan 

menjadikan atas pendahuluan dan pengakhiran: sea ut gas aja emng Yg 

Had 3 EA dd UNAS : 

Dia berkata, “Aku melihat dalam sebuah mushhaf di masjid jami' telah 

ditambahkan padanya satu huruf, hingga menjadi Ulas! #4 (dal Ul. Ya'gub 
Al Oari pun memperhatikannya, dan jelas ada penyimpangan. Maka diapun 

menghapusnya. 

Ayat di atas merupakan nash (dalil) ketidakbenaran mazhab Oadariyah, 

sebab Allah SWT memberitahukan bahwa Dia memanjangkan umur mereka 

supaya mereka menambah kekufuran dengan perbuatan maksiat, seperti yang 

telah dijelaskan lawannya, yaitu iman. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Tidak seorangpun 

dari orang yang baik dan orang yang jahat kecuali kematian lebih baik baginya.” 

Kemudian membaca firman Allah SWT, UI 3315 & Is LSI 

“Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya 

bertambah-tambah dosa mereka.” Dia juga membaca firman Allah SWT, 

Au GS MI Lis C3 “Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik 

bagi orang-orang yang berbakti.” Riwayat ini disebutkan oleh Razin. 

107 J'rab Al Our an, karya An-Nuhhas, 1/421. 
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Firman Allah SWT: 

ENG az. 2: 

Ia Sa Sang 35 AS pl L Ie yen 53 ig Ml 56 C 

1: 3 Z “ 

oa NA dn 3 sebal 
P3 

4 G2 Ty 

ang 55 laa ol “Aa AL, ta #Ua3 uya ab) 

“Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang 

beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia 

menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan 

Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal 

yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya 

di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan 

rasul-rasul-Nya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka 

bagimu pahala yang besar.” (Os. Aali Imraan (3): 179) 

AbuAl| “Aliyah berkata, “Kaum mukminin meminta untuk diberikan 

tanda agar dapat membedakan antara kaum mukmin dengan munafik. Lalu, 

Allah pun menurunkan firman-Nya, “Allah sekali-kali tidak akan 

membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang 

ini',” Para sahabat berbeda pendapat mengenai ditujukan kepada siapa ayat 

tersebut. Ibnu Abbas, Adh-Dhahak, Mugatil, Al Kalbi, dan mayoritas ahli 

tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada kaum kafir dan 

munafigin. Maksud dari ayat tersebut adalah: Allah sekali-kali tidak akan 

membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, 

yaitu membiarkan kamu dari kekufuran, kemunafikan, dan permusuhan 

terhadap Rasulullah. Al Kalbi mengatakan bahwa Kaum Ouraisy dari penduduk 

Makkah berkata kepada Rasulullah, “Seseorang dari kami menganggap dirinya 

akan masuk neraka. Aku katakan kepadanya bahwa jika dia meninggalkan 
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agama kami dan mengikuti agamamu maka dia termasuk ahli surga. Oleh 

karena itu, beritahukanlah kepada kami mengenai hal ini, termasuk golongan 

manakah dia? Dan, beritahukan kepada kami siapa saja dari kami yang 

mendatangimu dan siapa saja yang tidak mendatangimu?” Kemudian, Allah 

menurunkan firman-Nya, “Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang- 

orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini,” yaitu dari 

kekufuran dan kemunafikan, hingga Allah membedakan antara yang buruk 

(munafik) dan yang baik (mukmin). Ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut 

ditujukan kepada orang-orang musyrik. Sedangkan yang dimaksud dengan 

orang-orang yang beriman pada firman-Nya, “Membiarkan orang-orang 

yang beriman, ” yaitu yang masih di dalam tulang rusuk dan rahim dari orang- 

orang yang beriman. Jadi, maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya Allah 

tidak akan membiarkan anak-anak kalian yang telah ditentukan menjadi orang 

yang beriman dalam keadaan seperti yang kamu rasakan saat ini, yaitu 

kemusyrikan hingga Allah membedakan antara kalian dengan mereka. Atas 

dasar pendapat ini maka firman Allah, “Dan Allah sekali-kali tidak akan 

memperlihatkan kepada kamu,” adalah ucapan musta 'naf. Ini adalah 

pendapat Ibnu Abbas dan mayoritas ahli tafsir. Ada yang berpendapat bahwa 

ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman.''8 Maksudnya: 

Allah sekali-sekali tidak akan membiarkanmu wahai sekalian orang-orang 

yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, yaitu bercampurnya orang 

yang beriman dengan orang yang munafik. Allah akan membedakan kalian 

dengan ujian dan tugas. Sehingga, kalian mengetahui mana yang munafik dan 

buruk dan mana orang yang beriman dan baik. Allah telah membedakan antara 

kedua golongan tersebut pada perang Uhud. Ini adalah pendapat mayoritas 

ahlul ma'ani. Allah berfirman, “Dan Allah sekali-kali tidak akan 

memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib,” Maksudnya, wahai 

sekalian kaum mukminin, bahwasanya Allah tidak akan membantu kalian untuk 

108 Ini adalah ucapan Mujahid, Ibnu Juraij, Ibnu Ishag, dan yang lainnya. Lihat 
Tafsir Ibnu Athiyyah 3/434. 
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dapat mengetahui siapa saja orang-orang yang munafik. Akan tetapi, 

kemunafikan mereka akan tampak pada tugas dan ujian yang dibebankan 

kepada mereka. Hal itu sudah tampak pada saat perang Uhud. Pada saat itu 

kaum munafik menunjukkan sikap suka mengumpat. Kalian sebelum ini belum 

mengetahui hal yang ghaib seperti itu. Akan tetapi, sekarang Allah telah 

menampakkan kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu semua. Ada 

yang berpendapat bahwa makna “memperlihatkan” maksudnya adalah bahwa 

Allah tidak memberitahukan dan mengajarkan kepada kalian seperti apa sifat 

mereka. Oleh karenanya, ketika orang-orang kafir bertanya, “Mengapa hal 

itu tidak diwahyukan kepada kami?” Allah menjawab dengan firman-Nya, 

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal- 

hal yang gaib.” Maksudnya, Allah hanya memperlihatkan kepada orang 

yang berhak mendapatkan status kenabian. Firman-Nya, “Akan tetapi Allah 

memilih siapa yang dikehendaki-Nya,” dari para rasul-Nya untuk 

memperlihatkan keghaiban-Nya. 

Firman Allah, “Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul- 

Nya.” Ada yang mengatakan bahwa kaum kafir ketika meminta kepada 

Rasulullah untuk menjelaskan kepada mereka siapa saja yang beriman di antara 

mereka, maka Allah menurunkan firman-Nya, “Karena itu berimanlah 

kepada Allah dan rasul-rasul-Nya.” Maksudnya, janganlah kamu 

menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak penting bagi kalian, dan 

sibukkanlah diri dengan sesuatu yang ada manfaatnya bagi kalian, yaitu 

keimanan. Kata Ya maksudnya adalah “percayalah”. Atau, hendaknya 

kalian mempercayai, bukan menghindari diri untuk mengetahui yang ghaib. 

Firman-Nya, “Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu 

pahala yang besar,” maksudnya adalah surga. Disebutkan pula bahwa 

seseorang yang berada bersama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsagafi adalah seorang 

ahli nujum. Hajjaj lalu mengambil beberapa kerikil dengan tangannya yang 

telah dia ketahui jumlahnya. Dia lalu berkata kepada ahli nujum tersebut, 

“Berapa banyak kerikil yang ada di tanganku ini?” Ahli nujum itu pun 

Surah Aali 'Imraan | 



menebaknya dan tebakannya itu benar. Hajjaj lalu kembali mengambil kerikil- 

kerikil, kali ini dia tidak menghitungnya. Dia kembali bertanya kepada ahli 

nujum itu, “Berapa banyak kerikil yang ada di tanganku?” Sang ahli nujum itu 

menebak, akan tetapi kali ini tebakannya salah. Dia kembali menebak dan 

tebakannya itu salah. Orang itu berkata, “Wahai pemimpin, sepertinya engkau 

sendiri tidak mengetahui jumlah kerikil yang ada di tanganmu.” Dia menjawab, 

“Tidak.” Orang itu bertanya, “Lalu apa perbedaan antara keduanya (kerikil 

yang pertama dan kedua)?” Dia menjawab, “Kerikil yang pertama telah aku 

hitung sehingga dia bukan lagi hal yang ghaib. Kemudian kamu menebaknya 

dan kamu benar. Adapun kerikil yang kedua ini belum kamu ketahui jumlahnya, 

sehingga ia masih menjadi hal yang ghaib. Sedangkan, tidak ada yang 

mengetahui yang ghaib selain Allah.” Penjelasan mengenai hal ini akan dijelaskan 

pada pembahasan surah Al An'aam, insya Allah. 

Firman Allah SWT: 

PN aa 4 - £ sg... 2,20 s2 
Pe nana 

Ona A3 Ska 5 ag ala D Ben AE pa ui 

M3 bel CA, “Ma Sa 

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang 

Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa 

kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu 

adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan 

dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan 

Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

(Os. Aali Imraan (3): 180). 

la | Le) Manu At Ourthubi 



Pada ayat ini terdapat empat permasalahan: 

tg — Pertama: firman Allah yi ,L& NY, berkedudukan marfu ', 

sedangkan maf 'ul (objek) pertama adalah mahdzuf. Khalil, Sibawaih, dan 

Al Farra"' berkata, “Kekikiran itu adalah baik bagi mereka.” Maksudnya: 

janganlah orang-orang yang kikir itu mengira bahwa kekikiran itu baik bagi 

mereka. 

An-Nahhas berkata, “Bisa juga dikatakan bahwa kalimat yang 

sebenarnya adalah: Janganlah kamu mengira kekikiran orang-orang 

yang kikir adalah baik bagi mereka.” Az-Zajjaj berkata, “Ini seperti firman 

Allah, “Dan tanyalah (penduduk) negeri',” kata W pada firman-Nya 

Ha ja menurut penduduk Bashrah adalah sebagai pemisah. 

Sedangkan bagi penduduk Kufah itu adalah tiang.” An-Nahhas''! 

berkata, “Dalam bahasa Arab kalimat «4 1:5 48 adalah mubtada' atas 
khabar.” 

Kedua: firman Allah «#5 42 Jp adalah mubtada" dan khabar. 
Maksudnya, kekikiran adalah buruk bagi mereka. Huruf siin pada kata 

OPabaa adalah siin ancaman (janji).” Pendapat ini dikemukakan oleh Al 

Mubrid. Ayat ini diturunkan kepada orang yang kikir terhadap hartanya dan 

tidak mau berinfak di jalan Allah, serta menunaikan zakat yang wajib. Ini 

seperti firman Allah yang berbunyi, di! Jaw d Wa Y5. Pendapat ini 
dikemukakan oleh para ahli tafsir, di antaranya adalah Ibnu Mas ud, Ibnu 

Abbas, Abu Wail, Abu Malik, As-Sudi, dan Asy-Sya'bi. Mereka mengatakan 

bahwa makna “Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan 

kelak” terdapat pada hadits dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau 

bersabda, 

"09 Lihat kitab Ma'ani Al Our an 1/248. 

10 Lihat kitab /'rab Al Our an 1/422. 
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ala 95 Isi Bh aa F3 SAS Sg db AN Abi La 

LV ia eU Dn Ipa Ea itu e AF 

“Siapa saja yang diberikan karunia harta oleh Allah dan tidak 

menunaikan zakat atasnya maka pada hari kiamat dia akan didatangi 

ular laki-laki" yang tidak memiliki rambut''? dan memiliki dua tanda 

hitam di atas matanya"? Ular itu akan dikalungkan pada lehernya 

pada hari kiamat. Kemudian ular itu berkata, Aku adalah hartamu dan 

aku adalah mutiaramu. ' Kemudian dia membacakan firman Allah, “Sekali- 

kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan 

kepada mereka dari karunia-Nya menyangka',” Diriwayatkan oleh An- 

Nasaa'i!!4 dan Ibnu Majah''' dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah, beliau 

bersabda, 

3 31 3G 2g 2023 2 g.0 at 2 2.5. - ts - 
ah Iga P3 Ab BAN FS JAN SY AA LG 

“Tidaklah seseorang menunaikan zakat atas hartanya melainkan dia 

akan didatangi ular yang tidak memiliki rambut di hari kiamat hingga 

ular itu dikalungkan pada lehernya.” Setelah itu Rasulullah SAW 

membacakan firman-Nya, “Sekali-kali janganlah orang-orang yang 

bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia- 

11 An-Nihayah 2/441. 

112 An-Nihayah 4/45 

113 Lihat An-Nihayah 2/292. 

14 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang zakat, bab: Dosa 
orang yang tidak mau mengeluarkan zakat 1/244. Diriwayatkan pula oleh An- 

Nasa'i dengan kalimat yang serupa, pada pembahasan tentang zakat, bab: Orang 

yang tidak mengeluarkan zakat 5/11. 

1S Diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang zakat, bab: Orang 
yang tidak mau mengeluarkan zakat 1/568-569. 
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Nya menyangka.” Beliau juga bersabda, 

AJ Kila Jai Ia SG Ca Bg pen aa L 

Sa SAE Jie Pb RN F3 

“Tidaklah seseorang mendatangi saudaranya untuk meminta sebagian 

dari karunia yang ada padanya kemudian orang itu bakhil melainkan 

pada hari kiamat nanti akan dikeluarkan ular dari api neraka kepadanya. 

Ular itu menjulurkan lidahnya" dan kemudian ular itu dikalungkan 

kepadanya.” Ibnu Abbas juga berkata, “Ayat ini diturunkan kepada ahli 

kitab atas kekikiran mereka untuk menjelaskan apa yang mereka ketahui 

mengenai Nabi Muhammad SAW.” Hal senada juga diungkapkan oleh Mujahid 

dan jumhur ulama. Makna kata braghan adalah mereka akan membawa 

hukuman atas kekikiran mereka. kata itu berasal dari #W, sebagaimana 

firman Allah, 4 Sila cad, 4. Kata tersebut bukan berasal dari kata “55 ja” 

Ibrahim An-Nakha'i mengatakan bahwa 4 Dahan maknanya adalah pada hari 

kiamat akan dibuatkan bagi mereka kalung yang terbuat dari api neraka. Makna 

ini senada dengan penafsiran pertama, yaitu perkataan As-Suddi. Ada yang 

mengatakan bahwa maknanya adalah bahwa amal perbuatan mereka akan 

senantiasa melekat dengan diri mereka, sebagaimana kalung melekat pada 

leher. 

Ini sesuai dengan penafsiran pertama. Kata Ja secara bahasa artinya 

adalah: Seseorang yang tidak mau menunaikan hak yang diwajibkan 

kepadanya. Adapun orang yang tidak mau menunaikan apa yang tidak 

diwajibkan kepadanya bukan disebut kikir. Karena, perbuatannya itu tidak 

termasuk perbuatan tercela. 

16 4n-Nihayah 4/371. 

117 Hadits ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jaami' Al Bayaan 31191 
dan Ibnu Katsir 1/433. 

Th 
Ai 
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Ketiga: mengenai akibat dari sifat kikir. Yaitu, yang diriwayatkan bahwa 

Rasulullah berkata kepada kaum Anshar, “Siapa pemimpin kalian?” Mereka 

menjawab, “Al Jadd bin Gais.” Maksudnya adalah pemimpin dalam hal 

kekikiran. Rasulullah berkata, “Tidak ada penyakit yang lebih buruk 

daripada sifat kikir.” Orang-orang bertanya, “Bagimana kekikiran itu, wahai 

Rasulullah?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya suatu kaum turun ke tepi 

lautan, lantas, karena kekikiran mereka tidak menyukai ada tamu 

menghampiri mereka.” Orang-orang itu berkata, “Kaum pria dari kita 

hendaknya menjauh dari kaum wanita hingga kaum pria dapat meminta maaf 

kepada para tamu atas jauhnya para wanita mereka. Demikian pula kaum 

wanita meminta maaf atas jauhnya mereka dari kaum pria. Mereka melakukan 

itu hingga waktu yang lama hingga akhirnya kaum pria sibuk dengan sesama 

pria dan wanita dengan sesama wanita.” Hadits ini disebutkan oleh Mawardi 

pada kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Diin. Wallahu a'lam. 

Keempat: Ada perbedaan antara kekikiran (bukhl) dan sifat rakus 

(syuhh). Apakah keduanya memiliki makna yang sama atau tidak? Ada yang 

mengatakan bahwa sifat bukhl adalah tidak mau mengeluarkan apa yang 

dihasilkan. Sedangkan syuhh adalah beruaha untuk mendapatkan apa yang 
tidak dimiliki. 

Ada pula yang berpendapat bahwa syuhh adalah sifat kikir disertai 

dengan keinginan memiliki milik orang lain. Ini adalah pendapat yang benar, 

sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.!!!8 Dari Jabir bin 

Abdullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, 

Salaf as 56 Ba YA, Ma F3 SE ds 36 Jb yA 

SN YEN Wala NS al Jp ah ASIA Ot TA 

11 Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang kebajikan, bab: Larangan 
bersikap zhalim. 4/1996. 



“Hindarilah perbuatan zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan 

pada hari kiamat nanti. Hindarilah perbuatan rakus (syuhh), karena 

sifat itulah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat 

itu telah membuat mereka saling bertumpah darah (berperang) dan 

membuat mereka menghalalkan semua yang diharamkan bagi mereka.” 

Hadits ini membantah ucapan orang yang berkata, “Kekikiran (bukhl) itu adalah 

tidak mengeluarkan yang wajib, sedangkan sifat rakus (syuhh) adalah tidak 

melakukan yang disukai. Karena, jika syuhh adalah tidak melakukan yang 

disukai maka sifat tersebut tidak termasuk perbuatan yang mendapatkan 

ancaman yang sangat besar dan hinaan yang besar yang dapat membinasakan 

seseorang di dunia dan akhirat. Makna ini diperkuat oleh riwayat yang 

diriwayatkan oleh An-Nasaa'1,'''? dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, 

# e 3 .. 0 Ana. DAA 0 PO Nu an oa 
KN pki JA SA SA My AN JL SE RN 

at 03 zee aa 3 8 83 - “Y da Ban 
“Tidaklah akan bersatu debu orang yang berjalan di jalan Allah dan 

asap neraka jahanam pada dua lubang hidung seorang muslim 

selamanya. Tidak akan bersatu sifat rakus dan keimanan di dalam hati 

seorang muslim selamanya. ” Hal ini menunjukkan bahwa sifat syuhh lebih 

tercela dari bukhl (kikir). Hanya saja, terkadang terdapat keterangan yang 

menunjukkan bahwa keduanya sama. Rasulullah pernah ditanya, “Apakah 

seorang mukmin dapat memiliki sifat bakhil?” Beliau menjawab, “Tidak.” 

Mawardi menyebutkan di dalam kitab Adabud-Dunya wad-Diin, 

bahwasanya Rasulullah bertanya kepada kaum Anshar, “Siapa pemimpin 

kalian (dalam kekikiran)?” Mereka menjawab, “Al Jadd bin Oais adalah 

pemimpin sifat kikir.” Hadits ini telah disebutkan. 

"IS Diriwayatkan oleh An-Nasa'i pada pembahasan tentang jihad, bab: Fadhilah 
orang yang berjuang di jalan Allah di atas pijakan kakinya, 6/13. 
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Firman Allah, “Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) 

di langit dan di bumi.” Allah memberitahukan bahwa diri-Nya kekal dan 

kekuasaan-Nya akan terus abadi. Allah SWT selamanya tidak membutuhkan 

segala yang ada di alam semesta ini. Allah SWT tetap memiliki bumi ini setelah 

makhluk-Nya binasa dan segala milik-Nya menghilang. Segala milik-Nya dan 

harta-Nya tersisa namun tidak ada yang mengaku kepemilikannya. Ini seperti 

tradisi warisan yang berlaku dalam kehidupan makhluk. Padahal itu semua 

pada hakikatnya bukanlah warisan. Karena pemberi warisan pada hakikatnya 

adalah orang yang mewarisi sesuatu yang sebelumnya bukan menjadi miliknya. 

Padahal, Allah adalah pemiliki seluruh langit dan bumi, serta segala sesuatu 

yang ada pada keduanya. Langit dan apa-apa yang ada di dalamnya dan 

bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah milik-Nya. Ayat ini 

senada dengan firman Allah, “Sesungguhnya Kami mewarisi bumi dan 

semua orang-orang yang ada di atasnya.” (Os. Maryam (19): 40). Makna 

dari kedua ayat tersebut adalah bahwasanya Allah memerintahkan kepada 

para hamba-Nya untuk berinfak dan tidak kikir sebelum mereka wafat dan 

membiarkan itu semua sebagai warisan miliki Allah. Tidak ada sedikit pun 

bagi mereka kecuali harta yang mereka infakkan. 

Firman Allah SWT: 

Pe Pel Kp yo 2» 7 G7 WN aa La ya aaa - 3.8 

Lita UE IRI pi Sab Of JG Soal J3 Al gama AI 
5. 2 OX 

Oei Lis 1333 ds G3 Op 2 Ai 14635 JBL 

D ba HI Wo ea 1333 Un M5 

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang 

yang mengatakan, Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. 

Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka 

membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan 

2 
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mengatakan (kepada mereka): “Rasakanlah olehmu azab yang 

membakar.' (Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan 

tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak 

menganiaya hamba-hamba-Nya.” (Os. Aali Imraan (3): 181-182). 

Firman Allah, “Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan 

orang-orang yang mengatakan, “Sesungguhnya Allah miskin dan kami 

kaya',” Allah SWT menyebutkan ucapan buruk yang diucapkan oleh orang- 

orang kafir, terlebih oleh kaum Yahudi. Para ahli tafsir mengatakan bahwasanya 

ketika Allah menurunkan firman-Nya, “Siapakah yang mau memberi 

pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di 

jalan Allah).” (Os. Al Bagarah (2): 245). Kaum Yahudi —di antaranya adalah 

Hayy bin Akhthab- mengatakan seraya mengutip ucapan hasan, Ikrimah dan 

yang lainnya, yaitu Finhash bin Azura-'?? berkata, “Sesungguhnya Allah itu 

miksin dan kami kaya, karena Dia meminjam kepada kami.” Mereka 

mengatakan ini untuk mempengaruhi orang-orang lemah di antara mereka. 

Bukan karena mereka meyakini hal tersebut, karena mereka adalah ahli kitab. 

Akan tetapi, mereka kafir terhadap ucapan tersebut. Mereka ingin memberikan 

keraguan kepada orang-orang lemah di antara mereka dan kaum mukminin. 

Mereka mendustakan Rasulullah bahwa ucapan “Allah itu fakir” adalah ucapan 

Rasulullah dan Allah disebut telah meminjam kepada mereka. Maka, kami 

akan memberikan balasan atas apa yang mereka katakan itu. Kami akan 

mencatat itu semua pada lembaran amal perbuatan mereka. Artinya, kami 

akan memerintahkan kepada malaikat untuk mendokumentasikan ucapan 

mereka hingga para malaikat itu membacakan amal perbuatan yang telah 

mereka lakukan di hari kiamat nanti. Sehingga, hal itu akan menjadi hujjah 

yang paling nyata (tegas) bagi mereka. Ini seperti firman Allah, “Dan 

sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya.” (Os. Al 

1120 J jhat kitab Asbab An-Nuzul, An-Nisaburi, hal. 98, Jami ' Al Bayan, Thabari 4/ 

129, dan Al Muharrir Al Wajiz.. 
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Anbiyaa' (21): 94). Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

tulisan pada ayat tersebut adalah ingatan (hapalan). Maksudnya: Kami akan 
mengingat apa yang mereka katakan hingga nanti kami akan memberikan 

ganjaran kepada mereka. Kata (, pada kalimat (yu L dibaca manshub 

oleh kata 1 &x.. Sedangkan A'masy dan Hamzah membacanya 

LK Jadi, kata “,” adalah isim yang tidak disebutkan fa'il-nya. 

Hamzah membacanya sesuai dengan gira'ah Ibnu Mas'ud, yaitu 

SH De Pp Jah. 
Firman Allah SWT , “Dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi 

tanpa alasan yang benar.” Artinya, kami akan mencatat perbuatan mereka 

yang membunuh para nabi, atau sikap mereka yang ridha terhadap perbuatan 

membunuh tersebut. Yang dimaksud di sini adalah membunuh para nabi sebelum 

mereka. Akan tetapi, ketika mereka ridha terhadap pembunuhan tersebut 

maka penisbatan sikap membunuh itu menjadi benar (sah) jika ditujukan 

kepada mereka. Seseorang mendatangi Asy-Sya”bi untuk mengakui 

pembunuhan Utsman. Asy-Sya”bi berkata, “Kamu telah ikut serta dalam 

pembunuhannya.” Jadi, dia menjadikan sikap ridha terhadap peristiwa 

pembunuhan sebagai bagian dari pembunuhan tersebut. 

Aku (Al Ourthubi) katakan bahwa ini adalah permasalahan yang 

besar, karena dikatakan bahwa sikap ridha terhadap suatu kemaksiatan berarti 

juga sebagai sebuah perbuatan maksiat. Abu Daud''? meriwayatkan dari 

Aras bin Umairah Al Kindi, dari Rasulullah, beliau bersabda, 

121 Ojra“ah Hamzah disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Tafsir-nya 3/441. Itu 

adalah bacaan yang mutawatir , sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Igna” 2/ 
624 dan Tagrib An-Nasyr, hal. 103. 

12 Diriwayatkan oleh Hamzah yang disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsir- 
nya 3/441. Ia adalah bacaan yang mutawatir, sebagaimana disebutkan dalam kitab 

Al Igna' 21624 dan Tagrib An-Nasyr, hal. 103. 
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“Jika kamu melakukan kesalahan di muka bumi maka orang yang 

menyaksikannya dan kemudian membenci perbuatan tersebut —dia 

mengatakan sekali kemudian mengingkarinya- maka dia seperti orang 

yang tidak menyaksikannya. Siapa yang tidak menyaksikannya dan dia 

meridhai perbuatan itu maka dia sama saja seperti orang yang 

menyaksikannya.” 

Firman Allah, 4x4 maknanya telah dijelaskan dalam surah Al 
Bagarah. Firman-Nya, “Rasakanlah olehmu azab yang membakar.” bahwa 

itu dikatakan kepada mereka di neraka jahanam, yaitu di saat mereka telah 

mati atau ketika dilakukan perhitungan amal perbuatan. Ucapan ini adalah 

firman Allah atau para malaikat. Ibnu Mas'ud membaca dengan kata 

das $323, Kata BP adalah nama kobaran api. Api sendiri mencakup sesuatu 

yang berkobar ataupun yang tidak berkobar. Firman Allah, “(Azab) yang 

demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri,” 

maksudnya adalah bahwa azab itu disebabkan karena dosa-dosa mereka 

yang telah lalu. Penyebutannya hanya menggunakan kata “tangan” untuk 

menjadikan bahwa tanganlah yang mengendalikan perbuatan dan langsung 

menjadi alatnya. Karena, suatu perbuatan terkadang dikaitkan dengan manusia 

agar maknanya menjadi: Manusia telah memerintahkan perbuatan tersebut. 

Ini seperti firman Allah, “Menyembelih anak laki-laki mereka.” (Os. 

Oashash (28): 4). Kata Sai adalah berasal dari Sai. Kemudian 

dhammah-nya dihapuskan karena berat mengucapkannya. Wallahu 

a'lam. 

13 Lihat kitab Tafsir Ibnu Athiyyah 3/441. 
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“(Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan: “Sesungguhnya 

Allah telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan 

beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan 

kepada kami kurban yang dimakan api.” Katakanlah: 

“Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul 

sebelumku, membawa keterangan-keterangan yang nyata dan 

membawa apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu 

membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar. Jika mereka 

mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu 

pun telah didustakan (pula), mereka membawa mukjizat-mukjizat 

yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang 

sempurna',” (Os. Aali Imraan (3): 183-184). 

Kata cai berkedudukan khafadh se paean f badal (pengganti) dari 

kata cad pada firman Allah, ' YG Gaadi Ja an aa Kd atau na'at 
(sifat) dari lafaz Tag atau berkedudukan sebagai khabar, yaitu: 

' "js padi &. Al Kalbi dan yang lainnya mengatakan bahwa ayat ini 
diturunkan untuk menceritakan Ka'ab binAIl Asyraf, Malik bin Shaif, Wahab 

bin Yahudiza, dan Finhash bin Azura. Sekelompok orang mendatangi Rasulullah 

SAW dan berkata kepada beliau, “Apakah kamu menganggap bahwa Allah 
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mengutusmu kepada kami, dan Dia menurunkan kepada kami sebuah kitab 

yang telah kamu janjikan kepada kami untuk tidak beriman kepada seorang 

rasul yang menganggap bahwa dirinya berasal dari Allah hingga rasul itu 

mendatangi kami dengan membawa kurban yang dimakan oleh api. Jika kamu 

melakukan itu maka kami akan mempercayaimu.” Lalu, Allah pun menurunkan 

ayat tersebut.!!4 Ada yang mengatakan bahwa ucapan tersebut terdapat di 

dalam kitab Taurat. Ucapan itu secara sempurna adalah: “Hingga datang 

kepada kalian Al Masih dan Muhammad. Jika keduanya mendatangi kalian 

maka berimanlah kepada mereka meski tanpa membawa kurban. Ada yang 

mengatakan bahwa persoalan itu telah dihapuskan melalui lisan Isa bin 

Maryam. Seorang nabi di antara mereka menyembelih hewan kurban dan 

berseru. Kemudian turunlah api putih yang tidak mengeluarkan asap. Api itu 

memakan hewan kurban tersebut. Ucapan ini adalah pengakuan dari seorang 

Yahudi. Ucapan ini telah dikeluarkan, kemudian diberikan pengecualian hingga 

memperoleh keringanan atau dihapuskan. Mukjizat Rasulullah adalah dalil 

yang gath'i atas batilnya anggapan mereka. Demikian pula dengan mukjizat 

Nabi Isa. Siapa saja yang jujur maka dia wajib diyakini kebenarannya. Allah 

SWT berfirman seraya memberikan hujjah kepada mereka dengan kalimat yang 

secara makna berbunyi: “Katakanlah wahai Muhammad, “Telah datang 

kepada kalian wahai sekalian kaum Yahudi para rasul sebelumku dengan 

jelas dan sesuai dengan yang kalian katakan mengenai hewan kurban. 

Lantas, mengapa kalian membunuh mereka jika kalian mempercayai 

mereka? Para nabi tersebut adalah Zakariya, Yahya, dan Syu'aib, serta 

seluruh nabi yang dibunuh. Kalian tidak beriman kepada mereka.” Ayat ini 

merupakanayat yang disebutkan oleh Amir Asy-Sya'bi. Mereka yang menganggap 

baik peristiwa pembunuhan Utsman menggunakan ayat ini sebagai hujjah mereka, 

sebagaimana yang telah kami jelaskan. Allah menyebut kaum Yahudi sebagai 

pembunuh karena mereka ridha atas perbuatan para pendahulu mereka, meski 

12 Lihat kitab Asbab An-Nuzuul, An-Nisaburi, hal. 99. 
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di antara mereka ada jarak waktu sekitar tujuh ratus tahun. Yang dimaksud 

dengan kurban adalah sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, 

berupa ibadah, shadagah, dan aa shaleh. Ini semua adalah bentuk 

pengorbanan. 

5 s 4 2,3 2 ca C2” Ge ana » NE 
aga ep aa Sip Lah SAI aa yoko J3 

ISAT BAIT 3 Bs Ii ISI Ha 
30 9 

Da at 

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya 

pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa 

dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka 

sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain 

hanyalah kesenangan yang memperdayakan.” (Os. Aali Imraan 

(31:185) 

Untuk ayat ini, terdapat tujuh pembahasan: 

Pertama: Setelah pada ayat sebelumnya Allah SWT memberitahukan 

ag On orang yang kikir dan kekufuran mereka karena mengatakan, 

AE 33 3 3 ai Ol “Sesunguhnya Allah miskin dan kami kaya.” Dan 

bali Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman agar bersabar atas 

kata-kata mereka yang dapat menyayat hati dengan firman-Nya: 

Ha on aa ga LA (aa peang ia 

pe Ia TI) AS Gp Iya Fa 53 Igaas ol5 Wa SA Tadi 303 

125 (Os. Ali Imran (3J:181). 
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“Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan 

kamu (juga) sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang 

diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan 

Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu 

bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk 

urusan yang patut diutamakan”? pada ayat ini Allah SWT menjelaskan 

bahwa semua kepemilikan itu adalah fana dan tidak akan kekal selamanya, 

karena jarak waktu kehidupan yang dihabiskan di dunia hanyalah sebentar 

saja. Sedangkan hari kiamat, yang notabene adalah hari pembalasan, kekal 

abadi selamanya, dan akan datang tanpa diragukan. Kalau memang ada yang 

merasa ragu biarlah ia menghadapi kiamat kecil terlebih dahulu, yaitu kematian. 

Karena sebelum hari kiamat terjadi, tidak ada seorang pun atau bahkan seekor 

binatang pun yang sanggup untuk mencegah kematian. 

Kedua: Jumhur ulama membaca kata sai, 35 dengan menggunakan 

idhafah (mudhaf wa mudhaf'ilaih), sedangkan Al A'masy, Yahya, dan Abu 

Ishag membacanya Diya 1515 (menggunakan tanwin pada huruf ta' 

marbuthah, dan manshub pada kataz sdg, karena tidak semua orang 

telah merasakan kematian. 

Sebenarnya perbedaan ini disebabkan karena isim fa 'il (kata pelaku) 

itu ada dua macam, yang pertama: Bermakna madhi (lampau), dan yang 

kedua: Bermakna mustagbal (yang akan datang). Lalu, apabila yang 

dimaksudkan adalah makna pertama, maka yang dipergunakan adalah bentuk 

idhafah. Seperti misalnya (oa 2) D)ke)atau (oa SS. JB), karena isim 

Ja'il ini termasuk isim jamid (nama benda), maka yang berlaku baginya sama 

1126 (Os. Ali Imran /3J:186). 

17 Bacaan ini disebutkan dalam kitab Al Muharrir Al Wajiiz (31447), dan juga 
kitab Al Bahr Al Muhith (3/133). Namun bacaan ini tidak termasuk giraah sab 'ah 
yang mutawatir. 
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seperti yang berlaku bagi isim lainnya, seperti misalnya (A5 2S) atau 

(3 te) 
Adapun apabila yang dimaksudkan adalah makna kedua, maka yang 

dipergunakan boleh jarr (berharakat kasrah), nashab (berharakat fathah), 

atau boleh juga tanwin. Dan alasan semuanya boleh dipergunakan adalah 

memang karena isim fa 'il seperti fi 'il mudhari (saat ini dan saat yang akan 

datang). Apabila ff 'l tersebut tidak termasuk ff 'il yang muta 'addi (memerlukan 

objek), maka fa'il tersebut tidak menggunakan objek, seperti misalnya 

(85 #8). Dan apabila ff 'il tersebut termasuk ff''il yang muta 'addi, maka 

Jail tersebut harus menggunakan objek dan dinashabkan, seperti misalnya 

( r£ Dj WN), yang bermakna ( PRE 3), atau boleh juga dengan 

menghilangkan tanwin dan mengidhafahkannya, seperti yang disebutkan pada 

firman Allah SWT, Zaxo csis8 ya Ja “Apakah berhala-berhalamu itu 
dapat menghilangkan kemudharatan itu.”'?8 Atau contoh-contoh lain yang 

semacamnya. 

Ketiga: Kemudian Allah SWT memberitahukan bahwa kematian itu 

memiliki sebab-sebab dan tanda-tanda, salah satu tanda kematian seorang 

mukmin adalah dahi yang berkeringat, seperti yang diriwayatkan oleh An- 

Nasaa'i dari Buraidah, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: 

aa Ia UG 
“Kematian seorang mukmin (ditandai dengan) keringat pada 

keningnya.”''? Dan kami telah menjelaskan hal ini dalam kitab At-Tadzkirah. 

12 (Os. Az-Zumar (391:38). 

1129 HR. An-Nasaa'i pada penjelasan tentang jenazah, bab: Tanda-tanda kematian 
seorang mukmin (4/5-6). Dan diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, 

dan juga Ahmad (5/350). 
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Lalu apabila seseorang sedang menghadapi sakaratul maut, maka 

dianjurkan kepada orang-orang di sekitarnya untuk mentalkinkan 

(membisikkan) syahadat di telinga orang tersebut, sesuai perintah Rasulullah 

SAW: 

Aya sep 

“Talkinkanlah orang yang sedang menghadapi kematian (dengan bacaan) 

laa ilaaha illallah.”"?9 Agar ucapan yang terakhir kali dilafalkan oleh orang 

tersebut adalah kalimat syahadat. Namun juga disarankan untuk tidak selalu 

mengulang-ulangnya agar orang yang hampir wafat itu tidak bosan 

mendengarnya. 

Lalu disunnahkan ketika nyawa orang tersebut sedang diangkat dari 

tubuhnya, untuk dibacakan surah Yasin, sesuai dengan perintah Rasulullah 

SAW: 

3 o 

SU IP ya NA 

“Bacalah oleh kalian surah Yasin untuk orang-orang yang sedang 

menghadapi kematian.”'?! HR. Abu Daud. Manfaat dari bacaan ini 

dituliskan dalam kitab An-Nasihah, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Ummu 

Darda, dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda: 

2 0 7” 3 0. or 2 ah .. £L CS adi AE OA Yo Bagan 2AA2 NA oh Ap Le 

“Seseorang yang sedang menghadapi kematian apabila dibacakan 

130 HR. Muslim pada pembahasan tentang jenazah, bab: Talgin mayit dengan 
bacaan Jaa ilaaha illallah (2/631). Dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud, At- 
Tirmidzi, An-Nasaa'i, Ibnu Majah pada pembahasan tentang jenazah, dan Ahmad 
dalam kitab musnadnya (3/3). 

13! HR. Abu Daud pada pembahasan tentang jenazah, bab: Bacaan yang boleh 
dibaca untuk mayit (3/191). | 
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”1132 untuknya surah Yasin maka kematiannya akan dipermudah. 

Apabila telah diangkat seluruh nyawanya, yang ditandai dengan 

terbelalaknya mata jenazah (seperti yang diberitahukan oleh Nabi SAW yang 

diriwayatkan oleh imam Muslim'!?), dan terangkat semua amalan-amalannya 

selama di dunia, kemudian semua kewajiban yang diembannya sirna, maka 

pada saat itu orang-orang yang hidup disekitarnya memiliki kewajiban 

tambahan. Yang pertama kali diwajibkan kepada mereka adalah untuk 

menutupkan mata jenazah, lalu memberitahukan sanak-saudaranya, rekan- 

rekannya, dan tetangga-tetangganya, mengenai kabar kematiannya (namun 

beberapa ulama memakruhkan pemberitahuan ini secara langsung, karena itu 

adalah hukum An-Na'1y, namun pendapat pertama lah yang lebih diunggulkan, 

seperti yang telah kami jelaskan di tempat yang lain), lalu setelah itu 

mempersiapkan pemandian dan penguburannya, sebelum ada yang berubah 

dari jasad jenazah (misalnya mengeluarkan aroma yang tidak sedap). Nabi 

SAW pemah menegur suatu kaum yang mengakhirkan penguburan salah satu 

mayat mereka, beliau bersabda: 

2 2 Lo 5 . dg - 

“Bersegeralah untuk mengubur mayit.” 1 

Dan beliau juga pernah bersabda: 

03 0 SEA Nya al 

“Percepatlah pengurusan jenazah..”"?5 al hadits, hadits ini akan kami 

132 HR. Abu Na'im dari Abu Darda dan Abu Dzar. Hadits ini juga disebutkan 

dalam kitab Talkhishul Habir (1/104, hadits nomor 734), dan juga dalam kitab 
Kanzul Ummal (no.42186), dan juga dalam kitab Al Jaami” Al Kabiir (3/2918). 

133 HR. Muslim pada pembahasan tentang jenazah, bab: Menutupkan mata mayit 
dan berdoa ketika diangkat nyawanya (2/634). 

1134 Periwatannya telah kami sampaikan sebelumnya. 

135 HR. Bukhari pada pembahasan tentang jenazah, bab: Mempercepat proses 
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sebutkan secara lengkap pada pembahasan yang lainnya. 

Keempat: Adapun mengenai pemandian jenazah hukumnya adalah 

sunnah untuk semua kaum muslimin kecuali orang yang mati syahid di jalan 

Allah, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. 

Namun beberapa ulama lain berpendapat bahwa hukum pemandiannya 
itu diwajibkan, seperti yang disampaikan oleh Al adhi Abdul Wahab. Dan 

masing-masing dua pendapat ini diikuti oleh para ulama. Adapun penyebab 

perbedaan pendapat ini adalah sabda Rasulullah SAW kepada Ummu Athiyah 
ketika memandikan Zainab, putrinya, menurut hadits yang diriwayatkan dalam 

kitab shahih Muslim". Sedangkan dalam kitab sunan Abu Dauddisebutkan 

bahwa sabda Nabi SAW tersebut ditujukan kepada Ummi Kultsum''?, 

Matan hadits tersebut adalah: 

WS AT ol WS Aa TU Can SE Gila 

“Mandikanlah ia sebanyak tiga kali, atau lima kali, atau lebih daripada 

itu apabila kalian memandangnya perlu..” al hadits. 

Hadits inilah yang menjadi sandaran para ulama mengenai pemandian 

jenazah. Para ulama yang berpendapat bahwa memandikan jenazah itu 

pengurusan jenazah. Dan diriwayatkan pula oleh Muslim pada pembahasan tentang 
jenazah, bab: Bersegera memproses pengurusan jenazah, dan juga Ahmad dalam 
kitab musnadnya (2/240), dan juga para imam hadits lainnya. 

"36 HR. Muslim pada pembahasan tentang jenazah, bab: Tentang pemandian 
jenazah (2/648). 

137 Yang benar adalah bahwa Abu Daud tidak menuliskan dengan jelas penyebutan 
nama Ummu Kultsum atau Zainab, karena yang dituliskannya adalah: “Diriwayatkan 
dari Ummu Athiyah, ia berkata: “Rasulullah SAW pernah mendatangi rumah kami 
ketika anak perempuannya wafat..” Adapun yang jelas-jelas menuliskan bahwa 
yang wafat dari anaknya itu adalah Ummu Kultsum yaitu riwayat Ibnu Majah, 
sebagaimana yang disebutkan dalam kitab sunannya (1/468) pada pembahasan 
tentang jenazah. | 
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hukumnya wajib mengatakan bahwa maksud dari hadits ini adalah penjelasan 

mengenai hukum pemandian jenazah, oleh karena itu pemandian jenazah 

hukumnya wajib. 

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa memandikan jenazah itu 

hukumnya sunnah mengatakan bahwa maksud dari hadits diatas adalah 

mengajarkan bagaimana cara memandikan jenazah, oleh karena itu tidak ada 

dalam hadits diatas yang menunjukkan hukumnya menjadi wajib. Dalil 

pendapat ini adalah bagian akhir dari sabda Nabi SAW diatas tadi: “ Apabila 

kalian memandangnya perlu..” sabda ini menunjukkan bahwa hukumnya 

tidak wajib, karena beliau menyerahkan keputusannya kepada para wanita 

yang ada disana saat itu. 

Namun pendapat ini dibantah oleh pendapat pertama, mereka 

mengatakan bahwa penafsiran seperti itu sangat jauh dari kebenaran, karena 

potongan sabda Nabi SAW tersebut menunjukkan bahwa hukumnya tidak 

wajib, bukan itu makna yang langsung di terima oleh akal ketika membacanya, 

yang langsung di terima oleh akal adalah menyandarkan potongan sabda 

tersebut kepada kalimat yang terdekat, yaitu: “..atau lebih daripada itu..” 

atau kepada pilihan-pilihan jumlah yang disebutkan oleh Nabi SAW 

sebelumnya. 

Namun intinya, kedua pendapat ini sama-sama sepakat bahwa 

pemandian jenazah itu masyru ' (disyariatkan), selalu dilakukan oleh kaum 

muslimin, dan tidak ada yang meninggalkannya. 

Adapun mengenai tata cara pemandiannya, sama persis dengan mandi 

janabah (dimana semua mukallaf pasti dan harus mengetahuinya). Namun 

ijma' ulama menetapkan bahwa pemandian jenazah tidak boleh dilakukan 

lebih dari tujuh kali (seperti yang diriwayatkan oleh Abu Umar), dan jika 

setelah memandikannya sebanyak tujuh kali masih ada sesuatu yang keluar 

dari tubuhnya, maka cukup dengan mencuci bagian tubuh itu saja, hukumnya 

itu seperti hukum orang yang berhadats kembali setelah ia mandi janabah. 
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Kelima: Setelah selesai pemandiannya, maka jenazah itu harus 

dikafankan. Karena hukum pengkafanannya itu wajib menurut kebanyakan 

para ulama. Apabila orang yang wafat itu memiliki harta yang cukup, maka 

kain kafan itu dibeli dari uang inti dari hartanya, kecuali sebuah riwayat dari 

Thawus yang menyebutkan bahwa pembelian kain kafan itu tidak perlu 

memandang harta yang cukup atau tidak, karena uang untuk membelinya 

diambil dari sepertiga harta orang tersebut, entah ia seorang yang kaya ataupun 

tidak. Adapun apabila orang tersebut ditanggung hidupnya oleh orang lain, 

misalnya tuan (apabila ia seorang hamba.sahaya), atau anak (apabila ia seorang 

yang tua renta), atau ayah (apabila ia seorang anak kecil) atau yang 

semacamnya, maka biaya pembelian kafan tersebut ditanggung oleh mereka 

(para ulama bersepakat bahwa seorang tuan harus menanggung pembiayaan 

hamba sahayanya, namun para ulama berlainan pendapat untuk yang lainnya, 

seperti ayah, anak, istri, suami dan yang lainnya), atau, apabila tidak ada 

sanak keluarga yang mampu untuk menanggungnya, maka pembiayaannya 

akan ditanggung oleh baitul mal, atau oleh kaum muslimin, apabila wilayah 

tersebut tidak memiliki baitul mal (fardhu kifayah). 

Dan yang wajib ditutupi oleh kain kafan tersebut adalah aurat jenazah, 

namun apabila kain kafan itu mencukupi maka sebaiknya dikenakan ke seluruh 

bagian tubuh kecuali kepala dan wajah. Dalil mengenai hal ini adalah sebuah 

riwayat yang mengisahkan tentang Mash' ab bin Umair, ia adalah seorang 

sahabat yang mati syahid dalam perang Uhud, namun ia adalah seorang fakir 

yang tidak memiliki banyak harta benda. Ketika ia wafat para sahabat merasa 

kebingungan untuk mengkafaninya, karena yang ia miliki saat itu adalah sebuah 

kain yang apabila digunakan untuk membungkus kepalanya maka kakinya 

akan terlihat, dan apabila yang dibungkus adalah kakinya maka kepalanya 

akan muncul. Lalu pada saat itu Rasulullah SAW bersabda: 

AYI ip d3, Dana & & aa 

“Tutupilah bagian atas tubuhnya, dan letakkan idzkhir (dedaunan yang 
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harum aromanya) pada kedua kakinya. ”138 HR. Muslim. 

Para ulama bersepakat bahwa kain kafan yang digunakan tidak dibatasi, 

boleh berapa saja. Namun mereka menyarankan agar lipatan kafan sebaiknya 

berjumlah ganjil. Dan untuk warna kain yang digunakan untuk kafan, 

disunnahkan berwarna putih, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah 

SAW: | 

oo 79, Sah 5.4 21 07 0 Ma 2. 3 “9 03? Sea dan pnya Ket 
“Kenakanlah pakaianmu yang berwarna putih, karena warna putih 

adalah warna terbaik untuk warna pakaianmu. Dan kafankanlah para 

Jenazahmu dengan pakaian (yang berwarna putih) itu.”'?9 HR. Abu Daud. 

Dan Nabi SAW sendiri, dikafankan dengan tiga lapis kain putih bersih 

yang terbuat dari bahan katun. Namun para ulama membolehkan penggunaan 

warna lain selain warna putih untuk kain kafan, asalkan bukan terbuat dari 

sutra. 

Lalu apabila para ahli waris berselisih pendapat mengenai kain kafan 

yang akan digunakan oleh jenazah, maka diputuskan untuknya pakaian yang 

paling bagus yang biasa digunakan oleh mayit selama hidupnya untuk suatu 

perayaan atau hari ied. Rasulullah SAW pernah bersabda: 

.. 2 P 5 5 5 2 a. - 

KAS Dpmaolo 21 SS GS ISI 

“Apabila seseorang dari kamu mengkafankan saudaranya, maka 

hendaklah ia memilih kain kafan yang terbagus.” HR. Muslim. 

Kecuali, pada waktu orang tersebut masih hidup, telah berwasiat untuk 

138 HR. Muslim pada pembahasan tentang jenazah, bab: cara mengkafankan 
jenazah (2/649). Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh para imam hadits lainnya. 

139 periwayatannya telah kami sampaikan sebelumnya. 

1140 HR. Muslim pada pembahasan tentang jenazah, bab: Memilih kain kafan yang 
terbaik (2/651). 
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dikafankan dengan pakaian yang ia inginkan, maka hendaklah para ahli waris 

mengabulkan keinginannya itu. Namun apabila wasiatnya terkesan terlalu 

berlebihan, sebagian ulama berpendapat: Wasiatnya yang berlebihan itu 

dibatalkan dan cukup dengan yang sederhana. Dan sebagian lagi berpendapat: 

Asalkan masih dalam hitungan sepertiga dari hartanya maka wasiat itu harus 

dilaksanakan. Namun pendapat yang lebih diunggulkan adalah pendapat yang 

pertama, karena Allah SWT berfirman: 

. 17. Ih. D3 3 

TAPI A3) tas 3 

“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang yang berlebih-lebihan.” 1! 

Keenam: Apabila jenazah telah selesai dimandikan, dikafankan, dan 

ditempatkan ditempat pembaringannya (keranda), maka orang-orang yang 

mengangkatnya dianjurkan untuk segera membawanya dan mempercepat 

dalam berjalan, karena Rasulullah SAW pernah bersabda: 

"5 Oo Y AI) We gaa “asad ka & op HL ya . 

Bi ip Wakai pu 
“Bersegeralah membawa jenazah, karena apabila jenazah itu seorang 

yang baik maka balasan kebaikannya akan cepat diberikan kepadanya, 

dan apabila jenazah itu tidak baik, maka kalian akan lebih cepat 

menurunkannya dari pundakmu.” 12 

Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang pintar pada 

zaman sekarang, mereka berjalan setapak demi setapak dan sangat lamban 

sekali, bahkan terkadang menghentikan langkah mereka di beberapa tempat, 

181 (Os. Al An'am f6J:141). 
"18 Periwayatan hadits ini telah kami sampaikan sebelumnya. 
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dan diiringi dengan bacaan al Our'an yang diiramakan, atau disertai juga dengan 

beberapa hal yang tidak halal dan tidak diperbolehkan. Seperti yang dapat 

kita lihat di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas muslim pada saat 

ini dalam memperlakukan para jenazah mereka. 

Imam An-Nasaa'imeriwayatkan, dari Muhammad bin Abdul Ala, dari 

Khalid, dari Uyaynah bin Abdurrahman, ayahnya pernah menceritakan: Ketika 

Abdurrahman bin Samarah wafat, aku ikut melawat jenazahnya, disana aku 

melihat Ziad sedang merapikan tempat bersemayam jenazah Abdurrahman, 

lalu Ziad memerintahkan para keluarga dan hamba sahaya Abdurrahman agar 

menghadap dan memegang tempat persemayaman itu, lalu orang-orang pun 

berjalan di belakang mereka dan berkata: “Pelankanlah sedikit jalan kalian, 

terima kasih.” Lalu semua orang disana berjalan sangat pelan sekali, hingga 

akhirnya kami sampai di daerah Marbad dan bertemu dengan Abu Bakrah 

yang sedang mengendarai kudanya''?, lalu Abu Bakrah pun turun dari 

kudanya dan mempersilahkan mereka untuk menaikkan keranda tersebut ke 

atas kudanya. Namun para jamaah yang membawa keranda itu tetap saja 

berjalan pelan, bahkan mereka menarik-narik kendali kuda agar memperlambat 

jalannya. Abu Bakrah pun berkata: “Percepatlah, Demi Yang mensucikan wajah 

Abul Oasim (Demi Allah), pada saat kami bersama Rasulullah SAW (kami 

berjalan sangat cepat) bahkan hampir seperti orang berlari kecil.” Lalu para 

jemaah itu pun mempercepat jalannya dan mereka semua merasa senang 

(karena setuju dengan usulan Abu Bakrah)''. 

Abu Majdah meriwayatkan, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: kami pernah 

bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai cara berjalan sambil membawa 

jenazah, beliau menjawab: 

"83 Nama lengkap dari Abu Bakrah adalah: Nafi? bin Al Harits Ats-Tsagafi, namun 
ia lebih dikenal dengan nama panggilannya Abu Bakrah. Ia adalah salah satu sahabat 
Nabi SAW yang unggul. Lihat: kitab 4! Ishabah (3/571). 

"4 HR. An-Nasaa'i pada pembahasan tentang jenazah, bab: Bersegera dalam 
membawa jenazah (4/42-43). 
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ya 

“Percepatlan dalam berjalan. Apabila jenazah itu orang yang baik maka 

balasan kebaikannya akan lebih cepat diterimanya, namun apabila orang 

tersebut tidak baik, maka biarkanlah mereka menjadi para penduduk 

neraka.” 15 

Abu Umar mengatakan bahwa yang dilakukan oleh para ulama pada 

masalah ini adalah bersegera dalam berjalan atau lebih cepat sedikit dari cara 

berjalan biasa. Karena para ulama bersepakat bahwa bersegera itu lebih utama 

daripada berjalan dengan lambat. Namun para ulama juga menyarankan agar 

kecepatan dalam berjalan itu tidak mempersulit orang-orang tua yang turut 

serta mengantar jenazah. 

Ibrahim An-Nakha'i mengatakan bahwa boleh memperlambat sedikit 

dalam cara berjalan, namun tidak dibolehkan apabila lambat sekali, misalnya 

seperti cara berjalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. 

Beberapa kalangan menafsirkan makna bersegera dalam hadits 

Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah diatas adalah bersegera 

untuk menguburkannya, bukan bersegera dalam cara berjalan. Namun 

penafsiran ini tidak sejalan dengan keterangan yang telah kami uraikan tadi. 

Semoga Allah SWT selalu menunjukkan hidayah yang benar. 

Ketujuh: Adapun mengenai hukum menshalati jenazah, pendapat para 

ulama yang paling diunggulkan adalah bahwa hukumnya itu wajib fardhu seperti 

jihad. Dan pendapat inilah yang disampaikan oleh imam Malik dan para ulama 

lainnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW pada kisah An-Najasyi, yaitu: 

115 HR. Abu daud pada bab: jenazah, bab: mempercepat dalam membawa jenazah 
(3/206), juga At-Tirmidzi pada bab: jenazah (3/332, hadits nomor 1011). 
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ale Nekad Iya 

“Bangkitlah kalian dan dirikanlah shalat jenazah) untuknya.” 5 

Namun Ashbagh berpendapat lain, ia mengatakan bahwa shalat jenazah 

itu hukumnya sunnah. Dan salah satu riwayat dari imam Malik pun mendukung 

pendapat ini. Insya Allah keterangan lebih lanjut akan kami uraikan pada 

pembahasan tafsir surah At-Taubah. 

Kedelapan: Dan mengenai penguburan jenazah di dalam tanah, dan 

juga memendamnya, serta menutupi mayatnya, maka ini semua hukumnya 

wajib. Dalilnya adalah firman Allah SWT, 

KA saga GS Ayda gen UE Mer 

“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi 

untuk memperlihatkan kepadanya (Oabil) bagaimana seharusnya 

menguburkan mayat saudaranya." 

Insya Allah keterangan lebih lanjut mengenai hukum membangun sesuatu 

di atas kubur, anjuran mengenai apa yang seharusnya diletakkan di atas kubur, 

dan bagaimana tata cara meletakkan jenazah di dalam kuburnya, semua ini 

akan kami jelaskan pada tafsir ayat di atas. Dan kami juga akan menjelaskan 

mengenai pembangunan Masjid di atas atau di dekat kubur pada tafsir surah 

Al Kahfi. Insya Allah. 

Itulah sebagian hukum yang harus dilakukan oleh orang-orang yang 

hidup terhadap orang-orang yang mati. Adapun mengenai beberapa larangan 

yang tidak boleh dilakukan, sebuah riwayat dari Aisyah menyebutkan, 

146 HR. Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya. Dan hadits-hadits yang menyebutkan 
shalat jenazah atas An-Najasyi juga disebutkan dan diriwayatkan oleh Bukhari, 
Muslim, dan Imam lainnya. Lihat: Kitab Nashbur-Rayah (2/282-283). 

1147 (Os. Al Maidah (51:31). 
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Rasulullah SAW pernah bersabda: 

TA CI Kal 3G Hp DI 

“Janganlah kalian mencerca orang-orang yang sudah mati, karena 

mereka telah selesai amalannya (tidak ada faedahnya karena mereka 

telah mati)” HR. Bukhari. 

Dalam kitab sunan An-Nasaa''i disebutkan, sebuah riwayat lain dari 

Aisyah, ia berkata: Suatu ketika ada seseorang di dekat Nabi SAW sedang 

berkata-kata buruk terhadap orang yang sudah mati, beliau lalu bersabda: 

PNS Ka EN 

“Janganlah menyebut sesuatu tentang orang-orang yang sudah mati, 

kecuali yang baik-baik saja.” 

Ditafsirkan, Kasal $ en 1 eta ga S3 5 Lg Yaitu: Balasan untuk 

orang mukmin itu adalah pahala, sedangkan balasan untuk orang kafir adalah 

azab. Kenikmatan dan cobaan yang ada di dunia bukanlah ganjaran atau 

balasan, karena dunia adalah tempat yang tidak abadi. 

AN yg G3 443 Yaitu: Tidak dimasukkan ke dalam neraka dan 
dijauhkan darinya. 

3G A3 Us Je 3is Yaitu: Orang tersebut adalah orang yang diberikan 

keberuntungan, karena terbebas dari apa yang ditakutkan dan mendapatkan 

apa yang ia harap-harapkan selama di dunia. 

AlA'masy meriwayatkan, dari Zaid bin Wahab, dari Abdurrahman 

bin Abdi Rabbi Ka” bah, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, beliau 

148 HR. Bukhari pada pembahasan tentang jenazah, bab: Larangan mencerca orang 
yang sudah mati (1/242). 

119 HR. An-Nasaa'i pada pembahasan tentang jenazah, bab: Larangan untuk 
menyebutkan sesuatu terhadap orang yang sudah mati kecuali yang baik (4/52). 
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pernah bersabda: 

. £ PP Of 20023 36. 3S 15) “3... 3 Lo 03 UE 0. UN Ot Agni yag En ES EA YEN AE GP op Ol aja ja 
- 

. - 

Ie ae ah AB AI th AN Ip 013 an Yi 

“Barangsiapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke 

dalam surga, maka hendaklah pada saat ia mati ia mengucapkan 

syahadat anna laa ilaaha illallaah wa anna muhammadarrasuulullaah, 

dan perlakukanlah (berikanlah sesuatu kepada) orang lain seperti apa 

yang ia sendiri suka untuk diperlakukan (diberikan seperti itu). 

Dan sebuah riwayat dari Abu Hurairah menyebutkan, Rasulullah SAW 

pernah bersabda: 

20, 400 » - ma 3. 5 0 31 .. 

“Tempat yang terendah di dalam surga itu lebih baik Gika 

dibandingkan dengan memiliki) seluruh dunia dan seisinya. 

Bacalah olehmu firman Allah SWT,” Barangsiapa dijauhkan dari 

neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah 

beruntung 15! 

aa 
Adapun mengenai firman Allah SWT, 344! puia JASA 3g 

“Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang 

memperdayakan.” Yaitu: Kehidupan dunia itu hanya akan memperdayakan 

1150 HR. Ath-Thabrani, dan juga Abu Na'im dalam kitab Al-Hilyah, pada 
pembahasan tentang biografi Khaitsamah Abdurrahman (4/122). Hadits ini juga 

disebutkan dalam kitab Majma 'uz-Zawa 'id (8/186), juga dalam kitab Kanzul Ummal 
(5/806, hadits nomor 43206), dan juga dalam kitab Al Jaami' Al Kabir (4/1006). 

151 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang jihad, bab: keutamaan ribaath satu 
hari di jalan Allah (2/152), juga At-Tirmidzi pada pembahasan tantang: Keutamaan 
jihad dan tafsir ayah, juga Ibnu Majah pada pembahasan tentang zuhud, dan Ahmad 
dalam kitab musnadnya (2/315). 

Nas Al Ourthubi 



dan menipu orang-orang yang beriman, mereka mengira bahwa semua itu 

akan berlangsung lama atau kekal, padahal kehidupan dunia itu fana dan tidak 

abadi. 

Makna dari kata aa adalah sesuatu yang dapat dinikmati atau 

dimanfaatkan, seperti peralatan rumah tangga, peralatan dapur, dan lain 

sebagainya, namun semua itu kemudian sirna dan tidak kekal dimilikinya. 

Makna inilah yang disampaikan oleh kebanyakan para ulama mengenai kata 

mi. : 

Al Hasan memberi contoh yang lainnya, seperti buah-buahan yang masih 

hijau, atau juga mainan anak-anak, dimana semua itu tidak akan menghasilkan. 

Sedangkan Oatadah berpendapat bahwa contohnya itu seperti suatu benda 

yang tertinggal yang kemungkinan besar tidak akan ditemukan kembali atau 

hilang. 

Apapun yang diartikan oleh para ulama, intinya adalah setiap manusia 

harus mempergunakan 4-5 itu dengan sebaik mungkin sebagai perantara untuk 
taat kepada Allah SWT. 

Adapun makna dari kata , ad adalah tipu daya. Sedangkan makna 

22/43 (menggunakan harakat fathah pada huruf ghain) adalah syaitan, karena 
ia selalu menipu manusia dengan angan-angan dan janji-janji palsu. Ibnu Arafah 

berpendapat bahwa makna dari kata 2 si itu adalah sesuatu yang anda lihat 

secara zahir lalu anda menyukainya, padahal di dalamnya (secara batin) tidak 

dapat diketahui atau bahkan buruk. Dan sebutan , adi untuk syaitan 

dikarenakan ia selalu memperlihatkan sesuatu yang indah dan cantik yang 

disukai oleh semua orang, padahal di balik itu semua ada niat buruk yang 

menjerumuskan. 

Dikatakan, salah satu yang termasuk dari makna ini adalah sebutan 

278 & (jual beli yang ada makna penipuannya) yaitu: Jual beli yang zahirnya 
terlihat bagus namun dalamnya tidak diketahui. 
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“Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. 

Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang- 

orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang 

mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak dan menyakitkan 

hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.” 

(Os. Aali Imraan (3):186) 

Untuk ayat ini, hanya terdapat satu pembahasan saja, yaitu: 

Ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW dan juga ummatnya, maknanya 

adalah: “Kalian akan benar-benar merasakan ujian dan cobaan dalam hal 

harta, dengan segala musibah ataupun kewajiban untuk berinfag di jalan Allah 

dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan atau disunnahkan dalam syariat. 

Dan kalian juga akan benar-benar merasakan ujian dan cobaan dalam hal 

kejiwaan, dengan kematian diri, kematian orang yang disayangi, ataupun 

dengan penyakit.” Adapun penyebab disebutkannya perkara harta lebih dahulu 

daripada perkara jiwa, karena perkara harta akan lebih banyak dirasakan 

oleh setiap manusia. 

Apabila dikatakan: “Mengapa kata “. ,44z) padaayat ini menggunakan 

huruf wauw, sedangkan padakata  « 455, tidak menggunakannya?” 

Maka jawabannya adalah: Huruf wauw pada kata “. ,445J diberikan harakat 

karena bertemunya dua sukun, dan alasan harakat dhammah yang dipilih 

adalah karena huruf wauw itu adalah wauw jama'ah yang tidak boleh 

| Tafsir Ai Ourthubi Tol 
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dihilangkan, karena tidak ada kata-kata sebelumnya yang menunjukkan wauw 

jama'ah itu. Sedangkan pada kata ana 1 wauw jama'ah sudah 

ditunjukkan pada kata sebelumnya, karenanya wauw tersebut boleh tidak 

disebutkan kembali. Jawaban ini disebutkan oleh An-Nuhas''? dan ulama 

lainnya. 

Adapun apabila kata ini disebutkan dalam bentuk tunggal mudzakkar, 

kata ini akan menjadi: ad Sedangkan apabila kata ini disebutkan dalam 

bentuk mutsanna (dua orang), maka kata ini akan menjadi: cd .Danapabila 

kata ini disebutkan dalam bentuk jamak, maka kata ini akan seperti pada 

ayat diatas, yaitu: Sad : 

Mengenai asbabunnuzul ayat ini, diriwayatkan bahwa suatu ketika Abu 

Bakar mendengar seseorang yang beragama Yahudi berkata: “Sesungguhnya 

Allah itu fakir, dan kamilah yang kaya.” Mereka mengatakannya karena ingin 

meremehkan Al Our'an dan sanggahan terhadap ayat yang diturunkan, yaitu: 

Es Ce SI Jaa ca IS ya 

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 

baik (dengan cara bershadagah).”"?? Lalu Abu Bakar pun memukul orang 

Yahudi itu, dan mengadukannya kepada Nabi SAW. Kemudian diturunkanlah 

ayat ini. 

Diriwayatkan bahwa orang Yahudi yang dimaksud bernama: 

Fanhash'':4. Sedang yang diriwayatkan dari Ikrimah Az-Zuhri, orang tersebut 

bernama Ka'ab bin Al Asyraf, ia adalah tempat rujukan orang-orang Ouraisy, 

karena ia adalah seorang penyair yang berani dan acap kali mencibir Nabi 

SAW dan para sahabatnya, serta menyinggung para wanita muslimah di dalam 

152 Lihat: Kitab J'rab Al Our an (1/424-425). 

1153 (Os. Al Bagarah (21:245). 

1154 Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (4/130), dan juga oleh 
Al Hafizh Ibnu Katsir juga dalam kitab tafsirnya (2/153). 
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syairnya dengan kata-kata yang tidak sedap untuk didengar. Hingga pada 

akhirnya Nabi SAW mengutus Muhammad bin Musallamah dan beberapa 

sahabatnya yang lain untuk menegurnya, namun bukannya tersadar dengan 

adanya teguran itu ia malah mencaci maki utusan Nabi SAW, lalu ia pun 

dihukum mati, yang cerita kematiannya itu ditulis dalam kitab-kitab perjalanan 

Nabi SAW dan beberapa riwayat yang shahih'!55. 

Riwayat lain menyebutkan (masih mengenai asbabunnuzul ayat ini): 

ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, di kota tersebut masih 

banyak orang-orang musyrik dan orang-orang yang beragama Yahudi, 

Rasulullah SAW dan para sahabatnya seringkali mendengar ejekan dan cacian 

dari mereka. Suatu hari Rasulullah SAW berlalu di sebuah majlis dengan 

mengendarai keledainya (riwayat ini disebutkan dalam kitab shahih Bukhari 

dan shahih Muslim), majlis tersebut adalah tempat berkumpul orang-orang 

musyrik dan orang-orang Yahudi tadi, termasuk juga Ibnu Ubai. Lalu Rasulullah 

SAW menghampiri Ibnu Ubai dan mengajaknya untuk masuk ke dalam agama 

Islam. 

Lalu Ibnu Ubai berkata: “Apabila yang engkau sampaikan itu benar, 

maka sampaikanlah hal itu di dalam majlis kami. Sekarang turunlah dari atas 

kendaraanmu itu, dan sampaikanlah kisahmu itu kepada setiap orang yang 

ada disini.” Ibnu Rawahah menyela: “Benar wahai Rasulullah, mampirlah 

sebentar di majlis kami, kami akan merasa sangat bergembira apabila engkau 

mau mampir disini.” 

Lalu Nabi SAW pun turun dari atas keledainya, dan Ibnu Ubai dengan 

angkuhnya langsung menutup hidungnya agar tidak terkena debu-debu yang 

dibawa oleh keledai Nabi SAW. Tidak memakan waktu yang lama setelah 

Nabi SAW turun dari keledainya, orang-orang musyrik yang ada disana 

langsung mencibir dan mengolok-olok Nabi. Setelah cukup lama Nabi SAW 

menunggu mereka menyelesaikan cibiran dan olok-olok itu, namun ternyata 

1155 HR. Ath-Thabari dalam tafsirnya (4/134). 
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cibiran itu tidak juga terhenti, maka Nabi SAW memutuskan untuk 

melanjutkan perjalanannya. 

Lalu tiba lah Nabi SAW di kediaman Sa'ad bin Ubadah, Nabi SAW 

pun berhenti sebentar untuk menjenguk Sa'ad yang kala itu sedang terbaring 

sakit. Setelah beberapa lama, Nabi SAW pun sedikit menyinggung dan 

mengeluhkan perlakuan Ibnu Ubai dan orang-orang musyrik di majlis tadi. 

Lalu Sa'ad berkata: “Maafkanlah mereka wahai Nabi Allah. Demi Allah, Yang 

telah menurunkan Al Our'an kepadamu, sesungguhnya yang diturunkan 

kepadamu itulah ajaran yang benar, namun pemimpin dan penduduk kota ini 

belum menyadarinya. Tunggulah saatnya Allah SWT akan memberikan seluruh 

yang engkau inginkan di genggamanmu.” Lalu Rasulullah SAW tersadar dan 

memaafkan orang-orang musyrik dengan seluruh kata-kata yang telah 

diterimanya di majlis tadi. Dan setelah itu diturunkanlah ayat ini". 

Dan riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan sebelum 

diturunkannya syariat berjihad, Yaitu: Sebelumnya kaum muslimin hanya 

diperintahkan oleh Allah SWT agar bersabar dan mempertebal ketagwaan 

mereka, karena semua itu, 

, sai 2 Gy Yaitu: Hal-hal yang paling sulit untuk dilakukan. Begitu juga 

makna yang ditunjukkan oleh alur hadits yang diriwayatkan oleh imam 

Bukhari, Yaitu bahwa bersabar atas cercaan adalah sebelum diturunkannya 

syariat berjihad. Namun pendapat yang paling diunggulkan adalah: Ayat ini 

tidak dinasakh oleh ayat manapun, karena pertarungan yang lebih baik adalah 

pertarungan lewat kata-kata (berdiskusi), dan selamanya hal ini lebih 

disarankan. Bukankah meskipun syariat berjihad telah diturunkan Rasulullah 

SAW tetap berlemah lembut terhadap orang-orang Yahudi dan memaafkan 

orang-orang munafik? Tentu saja. 

156 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir (3/115). 
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Firman Allah SWT: 

5 2 agan 0 UB ata ag 3G 

Y3 se Ag SI hasi al (pena ad “5 35 

3 33 

Le gak KT Ka —a3 IKAT, seb 2 2153 233 303 

D3 

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang 

yang telah diberi kitab (yaitu): “Hendaklah kamu menerangkan isi 

kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya. 

Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka 

dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk 

tukaran yang mereka terima.” (Os. Aali “Imraan (3):187) 

Untuk ayat ini, terdapat dua Ba 

Pertama: Firman Allah SWT, 591 155l Gali ks 21 At 3s “Dan 
(ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari arang crane yang telah 

diberi kitab.” Ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang 

orang-orang Yahudi, dimana mereka diperintahkan untuk beriman kepada 

Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan apa saja yang diterangkan di dalam 

Kitab suci mereka, namun mereka justru menyembunyikan sifat-sifat beliau 

yang disebutkan dalam Kitab suci mereka. Ayat ini adalah sebagai keterangan 

betapa buruknya perbuatan mereka itu, dan disamping itu, ayat ini juga berlaku 

untuk orang-orang selain mereka. 

Hasan dan Gatadah menegaskan: Ayat ini diperuntukkan bagi orang- 

orang yang diberikan ilmu Kitab, barangsiapa yang mengetahui satu ilmu saja 

(atau satu ayat saja) maka ia harus menyampaikan dan mengajarkannya 

kepada orang lain. Seorang yang memiliki ilmu tidak selayaknya 

menyembunyikan ilmu yang dimilikinya itu untuk dirinya sendiri, karena 

perbuatan itu akan menghancurkan dirinya. Muhammad bin Ka'ab 
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menambahkan: Tidak dihalalkan bagi seseorang yang memiliki ilmu untuk 

berdiam diri dan tidak memberikan ilmunya itu kepada orang lain, karena 

Allah SWT berfirman, LSI 13 padi Gikoa IT AS 3y “Dan (ingatlah), 
ketika Allah mengambil janji dari Orang-orang yang telah diberi kitab.” 

Dan tidak dihalalkan pula bagi seseorang yang tidak memiliki ilmu untuk 

berdiam diri dan tidak mencarinya dari orang lain, karenaAllah SWT berfirman, 

Oydas Y AS ol 5: 3 Jat f Iiezg “Maka bertanyalah kepada orang yang 

mempunyai pengetahuan Jika kamu tidak mengetahui." 

Abu Hurairah pernah mengatakan: Kalau saja Allah SWT tidak akan 

menghukum orang yang memiliki ilmu karena tidak memberikannya kepada 

orang lain, maka aku tidak akan pernah memberitahukan satu hadits pun kepada 

kalian. Setelah menyampaikan hal itu lalu Abu Hurairah membaca ayat ini: 

ROE A Ya 3 Gold ata satu AT 3 3s “Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil 
Janji dari orang-orang yang telah diberi kitab.” 

Al Hasan bin Imarah pernah bercerita: Pada suatu hari aku mendatangi 

kediaman Az-Zuhri, yaitu setelah ia memutuskan untuk tidak memberikan 

hadits yang dimilikinya kepada orang lain, lalu aku temui dia di muka rumahnya, 
dan aku berkata: “Apakah engkau dapat menyampaikan suatu hadits untukku?” 
Ia menjawab: “Apakah engkau belum mengetahui bahwa aku telah 

memutuskan untuk tidak lagi memberikan hadits yang aku miliki kepada orang 

lain.” Lalu aku berkata kepadanya: “Pilihlah salah satu diantara dua hal, apakah 

engkau yang memberitahukan aku suatu hadits, atau aku yang akan memberikan 

suatu hadits kepadamu.” Ia menjawab: “Engkau sajalah yang memberikanku 

sebuah hadits.” Lalu aku berkata kepadanya: “Diriwayatkan dari Al Hakam 

bin Utaibah, dari Yahya bin Al Jazar, ia berkata, “Aku pernah mendengar Ali 

bin Abi Thalib berkata, “Allah tidak akan menghukum orang-orang jahil yang 

tidak belajar, sebelum Ia menghukum para ulama yang tidak mengajarkan',” 

157 (Os. An-Nahl (16):43). 

"58 Arsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/450-451). 
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Setelah aku menyampaikan riwayat itu Az-Zuhri memberikan aku empat puluh 

hadits Rasulullah SAW. 

Kedua: Firman Allah SWT, 

da 5 .. 85 2 11, 8 TX, L. 2 -- -. 4 3 IT 

lo Gak DB EF Lg TIAEN manggb 2 Ooa AAS NG pl MI 

. Sa2- 
. YAI 

“Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan 

kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke 

belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang 

sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima.” 

Dhamir ha' (kata ganti orang ketiga) pada kata 45£J kembali pada 
Nabi Muhammad SAW, walaupun pada kalimat sebelumnya Nabi SAW belum 
pernah disebutkan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa dhamir tersebut 

kembali pada kata Al Kitab (Al Our'an), dan termasuk juga penjelasan 

mengenai kerasulan Nabi SAW, karena hal tersebut termasuk yang disebutkan 

dalam Al Kitab. 

Adapun alasan penyebutan kata 45 an dan bukan s2: 

(menggunakan nuun tawkid seperti pada kata and karena kata ini 

menduduki posisi keterangan (hadf) Yaitu: 3ze18 8 455 (hendaklah kamu 
menjelaskannya tanpa ada yang ditutup-tutupi). 

Abu Amru dan Ashim meriwayatkan bacaan ini dari Abu Bakar 

dan penduduk kota Mekkah, yaitu Aa (menggunakan huruf ta), 

karena maksudnya adalah percakapan langsung dengan orang kedua. 

Sedangkan ulama lain meriwayatkan bacaan ini dengan menggunakan huruf 

ya ((2)"9, karena maksudnya adalah percakapan yang ditujukan untuk 

1159 Kedua bacaan dengan menggunakan huruf ya ' dan huruf ta' termasuk giraah 
sab 'ah yang mutawatir, sebagaimana dituliskan dalam kitab Al Igna'(2/625), dan 
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orang ketiga. 

Lalu sebuah riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan bacaan: 

(ME ya Cam Gua) 0, lalu kata 5,413 kembali kepada manusia yang 
dijelaskan oleh para Nabi. Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud juga 

menyebutkan bacaan lain, yaitu (5) tanpa menggunakan nuun 

tawkid!5!, 

Kata asal dari kata 13 adalah i:31yang maknanya adalah 

melemparkannya (penjelasan mengenai hal ini telah kami terangkan pada tafsir 

surah Al Bagarah yang lalu). Sedangkan maksud dari &a ) aib adalah 

mempertegas dan memperkuat makna pelemparan, seperti pada firman Allah 

SWT, 

ar .S, 2. 

Da 9 3 LAI Up SE ARIE AI 53 mtmele Jet Jahil api 
. 3 

Ia. £ 

“Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu 

daripada Allah, sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di 

belakangmu?. Sesungguhnya (pengetahuan) Tuhanku meliputi apa yang 

kamu kerjakan.”"? 

Penjelasan mengenai hal ini juga telah kami terangkan pada tafsir surah 

Al Bagarah yang lalu. Begitu juga halnya dengan firman: S5 & A3 Ie 

“Dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit.” Sepertinya kami 

tidak perlu mengulangi penjelasannya, dan begitu pula dengan firman: 

Sai Gd “Amatlah buruk tukaran yang mereka terima.” Telah 

juga kitab Tagrib An-Nasyr (hal.102). bacaan ini juga dituliskan oleh An-Nuhas 
dalam kitab I'rab Al Our'an (1/425), dan juga oleh Abu Hayan dalam kitab Al 

Bahrul Muhith (31136). 

1160 Bacaan ini tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan untuk dibaca demikian. 

LSI Bacaan ini juga tidak dibenarkan, dan tidak dibolehkan untuk dibaca demikian. 

1162 (Os. Huud (11):92). 
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kami sampaikan. Walhamdulillah. 

Firman Allah SWT: 

A2. . , . 3.23 $$ Iga Em, . 3 2. ag. Ta. 

Inbady J Ce Iga Ul Opa Tail Lag Ogeia AI UN 
) « Ae Ban eat ac 
DINAS ads PAI Ga Bln LA 3 

“Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang 

gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka 

supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan 

janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan 

bagi mereka siksa yang teramat pedih.” (Os. Aali Imraan (31:188) 

Untuk ayat ini, hanya terdapat satu pembahasan saja, yaitu: 

Makna ayat ini adalah: Jangan kalian kira bahwa orang-orang yang 

hanya duduk-duduk saja dan dapat terlepas dari kewajiban jihad, dengan 

berbagai macam alasan yang dibuat-buat, lalu mereka akan terlepas juga dari 

siksa Allah? 

Kedua kitab hadits shahih meriwayatkan"'?, dari Abu Sa'id Al Khudri, 

ia berkata: “Ada beberapa orang dari kaum munafik pada masa Rasulullah 

SAW, apabila Nabi SAW mengajak kaum muslimin untuk berjihad mereka 

meminta ijin tidak dapat ikut serta dalam jihad tersebut, lalu mereka bergembira 

di tempat duduk mereka karena dapat lepas dari ajakan Rasulullah SAW. 

Kemudian ketika Nabi SAW mengunjungi mereka, mereka tampak bersedih 

dan memohon maaf kepada Nabi SAW dan bersumpah akan melakukannya 

pada kewajiban jihad selanj utnya, seakan mereka ingin dipuji atas apa yang 

belum mereka lakukan. Lalu turunlah ayat: 151 Uu 5,225 seali KAI 
Ilkas d Cai ol ,$&$ “Janganlah sekali-kali kamu menyangka 

163 HR. Bukhari pada pembahasan tentang tafsir (3/115), dan Muslim pada 
pembahasan tentang sifat-sifat orang munafik (4/2142). - 
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bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka 

kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum 

mereka kerjakan,” 

Di dalam kitab shahih Bukhari dan shahih Muslim juga disebutkan, 

bahwa Marwan pernah berkata kepada penjaga pintunya: “Wahai Rafi”, 

pergilah ke rumah Ibnu Abbas, (tanyakan kepadanya mengenai ayat ini) dan 

katakan kepadanya: “Kalau setiap orang akan diazab karena bergembira 

dengan apa yang telah dikerjakan, atau karena ingin dipuji atas apa yang 

belum dikerjakan, maka kita semua akan terkena azab itu.” Setelah Ibnu Abbas 

mendengar hal itu ia menjawab, “Kita tidak ada sangkut pautnya dengan ayat 

ini! Karena ayat ini diturunkan kepada ahlul kitab?,” Lalu Ibnu Abbas 

melantunkan firman Allah SWT, A1 11 3) Gali Setan OT 3 3f3 
Pi 5G Y5 ) “Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari 

orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): “Hendaklah kamu 

menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu 

menyembunyikannya',” Lalu Ibnu Abbas melanjutkan: AA (P1 y 

. Alah de pol aga ta Oyeyh3 “Janganlah sekali-kali 
kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang 

telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap 

perbuatan yang belum mereka kerjakan..” Kemudian Ibnu Abbas 

mengatakan: “Nabi bertanya kepada mereka (orang-orang ahlulkitab itu), 

namun mereka menyembunyikannya dari Nabi dan memberitahukan beliau 

mengenai yang lainnya. Lalu setelah itu mereka mempertunjukkan dan 

memperlihatkan seakan mereka telah memberitahukan Nabi SAW jawaban 

yang benar mengenai apa yang ditanyakan kepada mereka, dan mereka merasa 

bahwa mereka berhak untuk dipuji atas pemberitahuan itu. Mereka terlihat 

bergembira dengan kebohongan yang mereka sampaikan dan kebenaran yang 

mereka tutup-tutupi.” 8 

1184 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang tafsir (3/115), dan Muslim pada 

pembahasan tentang sifat-sifat orang munafik (4/2142). 
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Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi mengatakan bahwa Ayat ini 

diturunkan pada kisah para ulama bani Israel yang menyembunyikan 

kebenaran, dan mereka juga memberikan pengetahuan yang salah kepada 

pembesar mereka, yaitu pengetahuan yang memang sesuai dan sejalan dengan 

para pembesar mereka itu, seperti yang disebutkan pada ayat sebelumnya: 

S6 WE 4 1SAT, “Dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit.” 

Yaitu: Pemberian dari harta dunia Yang sedikit kepada para pembesar itu. lalu 
Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya: 

3g. Ex . PP Y2 A00 3S, . , .3 £, - Lu. Laga BA AAA San ea ol oPA IA Un as ai AI 
ka 

£ LT. re LN. 

AN AS 3 Had 

“Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang 

gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya 

dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu 

menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa 

yang teramat pedih.” Allah SWT memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa 

mereka itu akan merasakan siksa yang sangat pedih atas apa yang mereka 

perbuat, yaitu merusak agama mereka dan memberitahukan yang tidak 

sebenarnya kepada hamba-hamba Allah. 

Adh-Dhahhak mengatakan bahwa Orang-orang Yahudi pernah berkata 

kepada para pembesar mereka bahwa dalam Kitab yang diturunkan kepada 

mereka disebutkan bahwa Allah SWT akan mengutus seorang Nabi pada 

akhir zaman, dan dia lah yang akan menutup risalah para Nabi. Kemudian 

ketika Allah SWT telah mengutus Nabi tersebut, para pembesar pun bertanya 

kepada mereka, apakah benar dia penutup Nabi yang disebutkan dalam Kitab 

suci kalian itu? Lalu karena para ulama Yahudi itu menginginkan agar diberikan 

bonus tambahan maka mereka mengatakan: “Bukan itu orangnya.” Dan 

memang benar, setelah mereka mengatakan demikian (karena memang itulah 

jawaban yang diinginkan) maka mereka diberikan harta yang melimpah. Lalu 



diturunkanlah ayat: i ag Dg Gaal 3 Y “Janganlah sekali-kali 

kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa 

yang telah mereka kerjakan..” terhadap para pembesar itu dan 

menyampaikan kebohongan-kebohongan, agar mereka mendapatkan harta.. 

SN NIA Ala MAA Ga SIA PIA SE Lela d Ga ot a33 
“Dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka 

kerjakan janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, 

dan bagi mereka siksa yang teramat pedih.” 

Hadits yang di awal tadi memang berbeda dengan isi dari hadits yang 

kedua, namun kemungkinan ayat ini diturunkan dari kedua sebab itu, karena 

kedua sebab itu terjadi pada waktu yang berdekatan. Maka ayat ini adalah 

sebagai jawaban untuk kedua kelompok yang disebutkan di kedua hadits 

tersebut (Yaitu kelompok orang-orang yang munafik dan sekelompok ulama 

dari kaum Yahudi). Wallahu a'lam. 

Kata Gaal pada ayat ini merupakan shighah khusus yang maksudnya 

untuk umum, buktinya adalah ucapan Marwan tadi: “Kalau setiap orang akan 

diazab karena..”. Maka, walaupun kata Gaal adalah kata khusus yang 

diperuntukkan bagi orang yang disebutkan pada ayat itu saja, namun makna 

dan maksudnya adalah untuk umum. Dan hal ini memang sering digunakan 

pada dalil Al Our'an dan Sunnah. 

Dan makna dari kata i, 114 adalah 'y4e#£4 Yaitu: Meminta agar 

dipuji. Apabila merujuk pada kalimat ini saja, Yaitu firman Allah SWT, 

1 Jika d Cai yaa ol u 333 “Dan mereka suka supaya dipuji terhadap 

perbuatan yang belum mereka kerjakan.” Maka ayat ini diturunkan untuk 

menjelaskan keadaan para ulama ahli kitab, dan bukan kepada orang-orang 

yang munafik yang hanya ingin menghindari peperangan saja, karena para 

ulama ahli kitab itulah yang berkata: “Agama kami berdasarkan agama Nabi 

Ibrahim” namun perbuatan mereka tidak menunjukkan hal itu. Dan mereka 

juga berkata: “Kami adalah orang-orang yang melakukan shalat, berpuasa, 

dan mempelajari Al Kitab” namun nyatanya mereka hanya ingin dipuji dari 

Fi na Surah Aali 'Imraan | 
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apa yang mereka katakan saja. 

Dan menurut bacaan yang dibaca oleh Nafi”, Ibnu Amir, Ibnu Katsir, 

dan Abu Amru, kata Gilipada ayat ini berposisi sebagai fa'il dari kata 

reny (menggunakan huruf ya)". Yaitu: Janganlah orang-orang yang 

bergembira itu menyangka bahwa kegembiraan mereka dapat menyelamatkan 

mereka dari azab Allah. 

Sedangkan bacaan para ulama Kufah untuk kata ini adalah dengan 

menggunakan huruf ta' (5), dan khithab ayat ini ditujukan kepada Nabi 

SAW. Yaitu: Wahai Muhammad, janganlah engkau mengira bahwa orang- 

orang yang bergembira itu akan selamat begitu saja dari azab Allah SWT. 

Dan kata ia yang kedua adalah penegasan untuk kata yang pertama. 

Berbeda lagi dengan bacaan yang dibaca oleh Adh-Dhahhak dan Isa 

bin Umar, mereka memang membacanya dengan huruf ta "seperti para ulama 

Kufah, namun pada huruf ba' mereka meletakkan harakat dhammah 

(Cp). Dan maknanya menjadi: “Janganlah engkau wahai Muhammad dan 

para sahabatmu mengira..” 

Lalu beberapa ulama lainnya, seperti Mujahid, Ibnu Katsir, Abu Amru, 

dan Yahya bin Ya'mar, membacanya (“-&)'"' Yaitu: dengan menggunakan 

huruf ya" dan harakat dhammah pada huruf ba'. Maknanya adalah 

mengabarkan kepada orang-orang yang bergembira itu bahwa mereka tidak 

akan selamat dari azab Allah. Dan kata SI yang kedua adalah penegasan 

untuk kata yang pertama. 

Untuk kata j si, jumhur ulama membacanya dengan memendekkan 

harakat fathah pada huruf alif, yang maknanya adalah: Atas segala 

165 Bacaan ini termasuk giraah sab 'ah yang mutawatir, sebagaimana yang tertera 
dalam kitab Al Igna'(2/625), dan kitab Tagrib An-Nasyr (hal.103). 

1166 Bacaan ini juga termasuk giraah sab'ah yang mutawatir, sebagaimana yang 
tertera dalam kitab Al Igna'(2/625), dan kitab Tagrib An-Nasyr (hal.103). 



kebohongan yang mereka kemukakan dan menyembunyikan kebenaran. 

Sedangkan beberapa ulama lainnya, seperti Marwan bin Hakam, Al A' masy, 

Ibrahim An-Nakha'i membaca harakat fathah pada huruf alifitu dengan 

mad (Yaitu: | #1)", yang bermakna: Berikanlah. Dan Sa'id bin Jubair juga 

meriwayatkan bacaan lainnya yaitu ',f,1, dan maknanya sama dengan makna 
sebelumnya, namun tanpa harus menyebutkan fa 'iInya. 

Adapun makna dari kata, 3jLxx. adalah terselamatkan, dari bentuk 
i—mlaka Yaitu: Mereka bukanlah orang-orang yang menang, mereka bukanlah 

orang-orang yang selamat. Dan penyebutan kata kemenangan ini untuk maksud 

yang menakutkan adalah karena sebagai pengharapan, seperti kata asal 

(digigit oleh hewan yang berbisa) yang disebut dengan aa (selamat), sebagai 

pengharapan agar orang yang digigit itu dapat selamat dari bisa hewan tersebut. 

Uraian ini disampaikan oleh Al Ashma'1'"'8. Namun sebutan itu dibantah oleh 

Ibnu Al Arabi, ia mengatakan bahwa penyebutan kata aa dengan kata 

raba karena orang yang digigit itu telah pasrah (d—zn) dengan apapun 

yang akan terjadi setelah itu. Dan Abul Makarim mengatakan bahwa azab itu 

disebut dengan, aan karena orang yang dapat terhindar dari azab itu adalah 

suatu kemenangan. Lalu ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah: 

Janganlah engkau mengira engkau akan berada jauh dari azab. Karena, kata 

$——l maknanya jauh dari sesuatu yang buruk. Wallahu a'lam. 

Firman Allah SWT: 

- -.. -. 23 .. Pa “1 8 

Da ee JPG pe oya Sl A3 
“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha 

167 Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/445), dan juga 
oleh Abu Hayan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (3138). Namun bacaan ini tidak 
termasuk giraah sab 'ah yang mutawatir. 

1168 Lihat: kitab Ash-Shihaah (2/890). 
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Kuasa atas segala sesuatu.” (Os. Aali Imraan (3):189) 

Untuk ayat ini, juga hanya terdapat satu pembahasan saja, yaitu: 

Firman Allah SWT, eh WAN Sea 3 “Kepunyaan Allah- 

lah kerajaan langit dan bumi.” Ayat ini sebagai bantahan untuk orang-orang 

yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu fakir, dan kamilah yang kaya. 

Danayat ini membuktikan kesalahan dan kebohongan perkataan mereka itu. 

Lalu ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah: Janganlah 

orang-orang yang bergembira itu menyangka bahwa mereka akan 

terselamatkan dari azab Allah, karena Allah memiliki segalanya, dan mereka 

itu ada dalam genggaman Kekuasaan-Nya. Dengan makna ini berarti ayat ini 

masih terkait dengan ayat sebelumnya. Yang intinya: Mereka tidak akan 

terselamatkan dari azab Allah, dan Allah SWT akan mengambil Mn 

saja Ia kehendaki. 

Sedangkan untuk firman Allah SWT, 249 »(5e & JS Je Ai, “DanAllah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.” Kami telah inenj jelaskannya pada tafsir 

surah Al Bagarah yang lalu. Walhamdulillah. | 

Firman Allah SWT: 
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“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang- 

orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 

sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan 

mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 
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dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari 

siksa neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang 

Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau 

hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang lalim seorang 

penolongpun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar 

(seruan) yang menyeru kepada iman (yaitu): “Berimanlah kamu 

kepada Tuhan-mu”, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami 

ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami 

kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang- 

orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah 

Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul 

Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. 

Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.' Maka Tuhan mereka 

memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 

“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang 

beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) 

sebagian kamu adalah (turunan) dari sebagian yang lain. Maka 

orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung 

halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang 

dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka 

dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir 

sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah 

pada sisi-Nya pahala yang baik.' Janganlah sekali-kali kamu 

terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam 

negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat 

tinggal mereka ialah Jahanam, dan Jahanam itu adalah tempat 

yang seburuk-buruknya. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa 

kepada Tuhan-nya bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai 

di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat 

tinggal (anugerah) dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah 

jati Al Ourthubi 
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adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Dan 

sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada 

Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang 

diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada 

Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga 

yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan-nya. 

Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya. Hai orang- 

orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 

kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) 

dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.” 

(Os. Aali Imraan (3):190-200) 

Untuk kesebelas ayat ini, terdapat dua puluh lima pembahasan: 

Pertama: Firman Allah SWT, Alit 23 pyA SI IE GI 
yi Kei Pr) ih, Jai “Sesungguhnya dalam penciptaan langit 

dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda 

bagi orang-orang yang berakal.” Makna ayat ini telah kami uraikan pada 

beberapa tempat pembahasan tafsir surah Al Bagarah. 

Ayat ini merupakan awal ayat-ayat penutup surah Aali “Imraan, dimana 

pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kita untuk melihat, merenung, dan 

mengambil kesimpulan, pada tanda-tanda ke-Tuhanan. Karena tanda-tanda 

tersebut tidak mungkin ada kecuali diciptakan oleh Yang Hidup, Yang 

Mengurusinya, Yang Suci, Yang Menyelamatkan, Yang Maha Kaya dan tidak 

membutuhkan apa pun yang ada di alam semesta ini. Dengan meyakini hal 

tersebut maka keimanan mereka bersandarkan atas keyakinan yang benar, 

dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Pada ayat ini Allah SWT menyebutkan: 

ya SI (ng “Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

berakal.” Inilah salah satu fungsi akal yang diberikan kepada seluruh manusia, 

yaitu agar mereka dapat menggunakan akal tersebut untuk merenung tanda- 

tanda yang telah diberikan oleh Allah SWT. 
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Diriwayatkan, dari Aisyah, ia berkata: Ketika ayat ini diturunkan kepada 

Nabi SAW, beliau segera bangkit dan bersembahyang. Dan ketika waktu 

shalat fardhu telah tiba, Bilal pun datang untuk mengumandangkan adzan. 

Namun sebelum ia sempat melantunkannya, ia mendengar Nabi SAW sedang 

menangis, lalu Bilal pun menghampirinya, Bilal bertanya: “Wahai Rasulullah, 

mengapa engkau menangis, padahal engkau telah dijamin oleh Allah untuk 

menghapuskan segala dosa-dosamu, yang telah berlalu ataupun yang akan 

datang.” Nabi SAW menjawab: “Ya Bilal, tidak bolehkah aku menjadi 

seorang hamba yang pandai bersyukur. Pada malam ini Allah SWT 

menurunkan sebuah ayat kepadaku.. yaitu: NG SAI ss G3 

yi SN trs s Jai me “Sesungguhnya dalam penciptaan 

langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda- 

tanda bagi orang-orang yang beraka?” Nabi SAW melanjutkan: “Sungguh 

merugi orang-orang yang membacanya namun tidak bertafakkur 

(merenunginya) "19 

Kedua: Jumhur ulama mengatakan bahwa disunnahkan bagi yang baru 

bangun dari tidurnya agar mengusap wajahnya dan membuka harinya dengan 

membaca kesepuluh ayat ini, karena itulah yang ditauladani dan dicontohkan 

oleh Nabi SAW. Hal ini disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam 

Bukhari, imam Muslim, dan para imam hadits lainnya", yang insya Allah 
akan kami sebutkan sesaat lagi. | 

Kemudian setelah membaca kesepuluh ayat ini, ia bersegera melakukan 

shalat fardhunya. Dengan begitu ia telah menggabungkan antara bertafakkur 
dan melakukannya secara bersamaan. Dan itulah yang disebut dengan 

1169 Lihat: Tafsir Al Fakhrur-Razi (9138). 

170 HR. Bukhari pada pembahasan tentang tafsir (3/116), dan Muslim pada 
pembahasan tentang tata cara shalat bagi orang yang sedang bepergian, bab: Doa 
yang dibaca pada shalat malam (6/526). 



perbuatan yang paling baik, yang insya Allah akan kami bahas dan terangkan 

pada pembahasan tafsir ayat setelah ini. 

Diriwayatkan, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW selalu 

membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Aali “Imraan pada setiap malamnya. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nashr Al Waili As-Sijistani Al Hafizh, dalam 

kitab Al Ibanah, yang diriwayatkannya dari Sulaiman bin Musa, dari Mazhahir 

bin Aslam Al Makhzumi, dari Al Magbari, dari Abu Hurairah. 

Dan pada riwayat lain, yang telah kami sebutkan pada awal pembahasan 
tafsir surah ini, yaitu yang diriwayatkan dari Utsman, ia berkata: “Barangsiapa 
yang membaca akhir surah Aali “Imraan pada satu malam, maka ia telah dicatat 

sebagai orang yang telah melakukan giyamullail.” 7! 

Ketiga: FirmanAllah SWT, 

n0 Di DU dig Pn 2 mAh “Ko 

PI AAN JIE 4 Dn AA papat IPS Sya Lag DT Da Ag yel 
MEN AAS Kead Wbai Siar Jah ENI CU 

(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 

atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah 

Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka 

peliharalah kami dari siksa neraka.” 

Pada ayat ini Allah SWT menyebutkan tiga keadaan yang sering 

dilakukan oleh manusia pada tiap-tiap waktunya, bahkan mungkin hanya tiga 

keadaan inilah yang mengisi setiap waktu kebanyakan orang. 

Ada sebuah hadits yang menerangkan pengaplikasian Rasulullah SAW 

terhadap ayat ini, yaitu yang diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata: 

171 Periwayatannya telah kami sebutkan pada awal pembahasan surah ini. 
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“Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya.” 

HR Muslim. 

Dengan melihat hadits ini maka dapat disimpulkan bahwa Nabi SAW 

berdzikir kepada Allah walaupun beliau berada di kamar mandi atau di tempat- 
tempat yang kurang baik lainnya. Namun para ulama berlainan pendapat 

mengenai hal ini, ada yang membolehkannya dan ada yang kurang setuju 

dengan hal itu. Beberapa ulama yang membolehkannya diantara lain Abdullah 

bin Amru, Ibnu Sirin, dan An-Nakha'i. Sedangkan para ulama yang 

berpendapat lebih baik untuk tidak berdzikir pada tempat-tempat seperti itu 

antara lain adalah Ibnu Abbas, Atha”, dan Asy-Sya'bi 

Namun pendapat yang paling diunggulkan adalah pendapat yang 

pertama, karena melihat keumuman ayat dan hadits diatas tadi. An-Nakha'i 
menegaskan bahwa tidak mengapa berdzikir kepada Allah di tempat-tempat 

yang kurang baik, karena pahalanya tetap akan dituliskan oleh Malaikat di 

dalam buku catatannya, tanpa melihat tempat atau lokasi tempat berdzikir. 

Dalilnya adalah firman Allah SWT, 452 S5 SAI 053 os baal L2 “Tiada 
suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya 

malaikat Pengawas yang selalu hadir.” Juga firman Allah SWT, 

Das us@ Djan se ol “Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada 

(Malaikat-malaikat) yang Mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi 

Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu). Dan karena Allah 

SWT juga memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk selalu berdzikir pada 

setiap waktu dan setiap keadaan, tanpa terkecuali, Allah SWT berfirman: 

Pas PES LSI Iatala uli Ep “Hai orang-orang yang beriman, 
berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak- 

17 HR. Muslim pada pembahasan tentang haidh, bab: Berdzikir kepada Allah 
pada setiap waktu, walaupun pada saat junub atau yang lainnya. Dan hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Bukhari pada Pe tentang haidh (1/65). 

173 (Os. Oaaf (501:18). 

117 (Os. Al Infithar (82):10-11). 
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banyaknya.” Allah SWT juga berfirman: S3 a36 “Karena itu, 

ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu.” Dan 

pada ayat lain Allah SWT juga berfirman: V2 TN Ya 2 aa y Ly 

“Tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 

mengerjakan amalanfnya) dengan yang baik.” Kesemua ayat ini bersifat 

umum, tidak ada pengecualian sama sekali di dalamnya. Oleh karena itu, 

berdzikir kepada Allah SWT pada setiap waktu dan kondisi, itu pasti diberikan 

ganjaran oleh Allah SWT dan diberi pahala. Insya Allah. 

Abu Na'im meriwayatkan, dari Abu Bakar bin malik, dari Abdullah bin 

Ahmad bin Hanbal, dari ayahnya (Ahmad bin Hanbal), dari Waki”, dari 

Sufyan, dari Atha bin Abi Marwan, dari ayahnya, dari Ka'ab Al Ahbar, ia 

berkata: Nabi Musa AS pernah berbicara kepada Tuhannya: “Ya Tuhanku, 

Apakah Engkau dekat denganku ataukah jauh? Apabila Engkau dekat 

maka aku akan langsung memohon kepada-Mu, dan apabila Engkau 

Jauh maka aku akan memanggil-Mu.” Allah SWT menjawab: “Aku dekat 

dengan orang yang berdzikir kepada-Ku.” Nabi Musa berkata lagi: “Ya 

Tuhanku, ada beberapa keadaan kami dimana kami sungkan untuk 

berdzikir kepada-Mu, karena Keagungan dan Ketinggian-Mu.” Allah 

SWT bertanya: “Keadaan yang bagaimanakah itu?” Nabi Musa menjawab: 

“Pada saat kami junub dan pada saat kami buang air.” Allah SWT 

berfirman: “Wahai Musa, berdzikirlah kepada-Ku pada setiap 

keadaanmu.” 

Para ulama yang mengatakan bahwa hal ini hukumnya makruh beralasan, 

karena berdzikir kepada Allah pada tempat-tempat seperti itu mengurangi 

kesantunan kita terhadap Allah SWT, misalnya dengan membaca Al Our'an 

di dalam kamar mandi, bukankah akhlak kita akan mencegah perbuatan seperti 

175 (Os. Al Ahzab (337:41). 
117 (Os. Al Bagarah (21:152). 
177 (Os. Al Kahfi (181:30). 
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itu? Atau makruhnya itu dikarenakan agar para Malaikat yang suci dan bertugas 

untuk selalu menuliskan semua yang kita katakan atau kita perbuat tidak sibuk 

di tempat-tempat yang kotor atau najis ketika kita memasuki tempat-tempat 

tersebut. Wallahu a'lam | 

Kata L3 dan kata (3 a15, berada pada posisi keterangan, dan begitu 

juga dengan kalimat »415-- 325, yang artinya berbaring. Contoh lainnya yang 
mirip dengan ayat ini adalah: Lu 3 114 3 Land 565 “Ja berdoa kepada 

Kami dalam keadaan berbaring, duduk, ataupun berdiri.” 

Beberapa ulama ahli tafsir, yang diantaranya Hasan dan yang lainnya 

juga berpendapat bahwa ayat ini adalah ungkapan mengenai shalat, Yaitu: 

Jangan sampai meninggalkan shalat, dan apabila seseorang memiliki alasan 

untuk melakukan shalat dengan cara berdiri maka ia boleh melakukannya 

dengan cara duduk, ataupun berbaring. Seperti yang disebutkan pula pada 

firmanAllah SWT, ay yip "J3 155435 Lg 19 25516 Sail LELAS 15)3 
“Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di 

waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring.” Pendapat ini 

disampaikan juga oleh Ibnu Mas'ud, yang insya Allah akan kami jelaskan 

kembali nanti. 

Apabila maksud dari ayat ini adalah penjelasan mengenai tata cara shalat 

yang memiliki alasan, maka ilmu figih juga menerangkan bahwa kewajiban 

shalat itu adalah dengan cara berdiri, namun apabila tidak sanggup dengan 

berdiri maka dibolehkan dengan cara duduk, namun apabila juga tidak sanggup 

dengan duduk maka ia dibolehkan untuk shalat dengan cara berbaring. Seperti 

yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari imran bin Hushain, ia berkata: 

Aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai tata cara shalat bagi orang 

yang menderita penyakit ambeien, beliau menjawab: 

17 (Os. Yunus (10J:12). 

17 (Os. An-Nisaa' (4J:103). 



o- NN AL BE Se PNG PU SNP Se NA SE SO 
Ha Ja data dub JAS Alatas Ob el Jap 

“Shalatlah dengan cara berdiri, apabila tidak mampu maka duduklah, 

apabila masih tidak mampu maka berbaringlah.” 8 

Para imam hadits meriwayatkan: Ketika Rasulullah SAW sedang sakit 

(sebelum beliau wafat), beliau shalat sunnah dengan cara duduk. Hal itu ia 

lakukan selama kurang lebih satu tahun''?!. Kalimat hadits ini diambil dari 

kitab shahih Muslim. 

- Imam An-Nasaa'i juga meriwayatkan, dari Aisyah, ia berkata: “Aku 

pernah melihat Rasulullah SAW melakukan shalat dengan cara duduk 

bersila'!82. Namun Abu Abdurrahman mengomentari hadits ini: Aku 

tidak mengenal satu perawi pun yang meriwayatkan hadits ini kecuali 

Abu DaudAI Hafri, akan tetapi ia sebenarnya seorang perawi yang dapat 

“dipercaya. 

Keempat: Para ulama juga berbeda pendapat mengenai tata cara 

pelaksanaan shalat bagi orang yang sakit dan juga cara dan bentuk duduknya. 

Ibnu Abdul Hakam meriwayatkan dari imam Malik, bahwa ia mengganti cara 

berdirinya dengan duduk bersila kala sedang sakit. Ia juga menambahkan: 

Begitu juga halnya ketika ia shalat sunnah. Pendapat yang sama juga 

"s0 HR. Bukhari pada pembahasan tentang menggashar shalat, bab: Apabila 
seseorang tidak sanggup melakukan shalat dengan cara duduk maka ia boleh 
melakukan shalat dengan berbaring (1/195-196). Dan diriwayatkan pula oleh At- 
Tirmidzi pada pembahasan tentang shalat, juga oleh Ibnu Majah pada pembahasan 
tentang igamat, dan juga oleh Ahmad dalam kitab musnadnya (4/426). 

H8! HR. Muslim pada pembahasan tentang tata cara shalat bagi orang yang sedang 
bepergian, bab: Shalat sunnah boleh dilakukan dengan cara berdiri atau boleh juga 
dengan cara duduk (1/504). 

182 HR. An-Nasaa'i pada pembahasan tentang shalat malam, bab: Tata cara shalat 
dengan cara duduk (3/224). . 
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disampaikan oleh Ats-Tsauri, dan juga Al-Laits, Imam Ahmad, Ishag, Abu 

Yusuf, dan Muhammad. 

Sedangkan imam Syafii berpendapat, yang diriwayatkan oleh Al Mazani: 

Orang yang sedang sakit dibolehkan untuk mengganti berdirinya dengan 

duduk layaknya duduk tasyahud. Riwayat lain dari imam Malik juga 

menyebutkan hal yang sama, dan begitu juga dengan riwayat dari para 

Berbeda lagi dengan pendapat dari Abu Hanifah dan Zufar, mereka 

mengatakan bahwa dirinya duduk seperti duduknya orang yang bertasyahud, 

begitu juga dengan ruku' dan sujudnya. Namun pendapat yang paling 

diunggulkan adalah pendapat yang pertama, karena pendapat inilah yang 

tercantum dalam kitab-kitab para ulama. 

Kelima: Dan keterangan lain yang terdapat dalam kitab-kitab para 

ulama juga menyebutkan bahwa apabila orang tersebut tidak mampu untuk 

melakukan shalat dengan cara duduk maka ia boleh untuk melakukannya 

dengan cara berbaring, dan ia juga boleh memilih apakah tubuhnya dihadapkan 

ke samping ataukah berbaring dengan menghadap ke atas. 

Ibnu Hubaib meriwayatkan, dari Ibnul Oasim, bahwa orang yang 

melakukan shalat dengan cara berbaring maka ia harus menghadap ke atas, 

apabila ia tidak mampu melakukannya maka ia harus menghadap ke sisi kanan, 

dan apabila ia juga tidak mampu melakukannya maka ia harus menghadap ke 

sisi kiri. 

Dan dalam kitab Ibnul Mawaz disebutkan sebaliknya, yang pertama 

harus dilakukan oleh orang yang melakukan shalat dengan cara berbaring 

adalah shalat menghadap kesisi kanan terlebih dahulu, apabila ia tidak sanggup 

melakukannya barulah ke sisi kiri, dan apabila ia juga tidak sanggup maka 

menghadap ke atas. 

Berbeda lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh Suhnun, ia 
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mengatakan bahwa dirinya harus menghadap ke sisi kanan terlebih dahulu 

sebagaimana ia dihadapkan di liang lahat nanti, apabila ia tidak mampu maka 

menghadap ke atas, dan apabila ia juga tidak mampu maka menghadap 

kesisi kiri. 

Imam Malik dan imam Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila 

seseorang melakukan shalat dengan cara berbaring, maka ia harus 

menghadapkan kakinya ke arah kiblat. Sedang imam Syafii dan Ats-Tsauri 

berpendapat: Orang tersebut harus menghadap ke samping, karena tubuh 

dan wajahnya harus menghadap ke arah kiblat. 

Keenam: Adapun apabila seseorang yang sedang sakit melakukan 

shalat dengan cara berbaring, lalu tiba-tiba ia sembuh dari sakitnya ketika ia 

masih dalam shalatnya, maka menurut Ibnul Oasim ia harus melanjutkan 

shalatnya dengan cara yang biasa dilakukan orang sehat dan bangkit dari 

duduk atau dari berbaringnya. Pendapat ini juga disampaikan oleh imam Syafii, 

Zufar, dan Ath-Thabari. 

Sedang menurut imam Abu Hanifah dan kedua ulama pengikutnya (Yaitu: 

Ya'gub dan Muhammad) ketika menjelaskan tentang orang yang baru 

menyelesaikan satu rakaat dari shalatnya dengan cara berbaring lalu tiba-tiba 

ia sembuh dari sakitnya, mereka mengatakan bahwa orang tersebut harus 

mengulang shalat dari awal lagi. Namun apabila orang tersebut melakukan 

shalatnya dengan cara duduk, maka ia tidak perlu mengulang, namun ia harus 

bangkit dari duduknya untuk sisa shalatnya. Yang terakhir ini hanya dikatakan 

oleh Abu Hanifah, sedangkan Muhammad berpendapat bahwa orang tersebut 

tidak perlu bangkit dari duduknya. 

... Diriwayatkan dari Abu Yusuf, dan juga pendapat dari imam Malik, 

bahwa orang yang sedang sakit yang tidak mampu melakukan ruku' dan 

sujud, namun ia mampu untuk berdiri dan duduk, maka ia harus melakukan 

shalat dengan cara berdiri, sedangkan untuk ruku'nya ia hanya perlu 
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mengisyaratkannya dengan kepalanya saja, lalu ketika ia hendak sujud, ia 

duduk di atas kakinya dan mengisyaratkan sujudnya dengan kepalanya. Dan 

menurut imam Abu Hanifah orang tersebut dapat melakukan shalatnya dengan 

cara duduk dan mengisyaratkan ruku' dan sujudnya dengan kepala. 

Ketujuh: Adapun bagi orang yang sehat namun ia melakukan 

shalatnya dengan cara berbaring, maka hukum yang menyebutkannya 

hanya ada satu riwayat saja, yaitu yang diriwayatkan dari Imran bin 

Hushain, disana disebutkan: “Pahala shalat yang dilakukan dengan cara 

berbaring itu seperti separuh pahala shalat yang dilakukan dengan 

cara duduk.” 

Abu Amru mengatakan bahwa jumhur ulama tidak membolehkan 

orang yang sehat untuk melakukan shalat dengan cara berbaring, walaupun 

shalat itu adalah shalat sunnah. Adapun hadits diatas tidak ada yang 

meriwayatkannya kecuali Husain bin Dzakwan, dari Abdullah bin Buraidah, 

dari Imran bin Hushain. Dan riwayat yang disampaikan oleh Husain diatas 

sangat rumit, karena isnad dan matannya berbeda-beda, yang menjadikan 

riwayat ini tidak bisa dianggap sebagai riwayat yang kuat. Kalaupun riwayat 

ini benar adanya, maka saya tidak tahu dari mana dapat diambil sudut 

kebenarannya. 

Apabila ada salah satu ulama yang membolehkan shalat sunnah 

dilakukan dengan cara berbaring walaupun orang tersebut mampu untuk duduk 

ataupun berdiri, maka sandarannya adalah riwayat diatas tadi, dan riwayat 

tersebut menjadi hujjah bagi ulama yang berpendapat demikian. Namun apabila 

para ulama bersepakat bahwa makruh hukumnya melakukan shalat sunnah 

dengan cara berbaring bagi orang yang mampu untuk melakukannya dengan 

cara berdiri atau duduk, maka riwayat Husain tadi bisa jadi salah atau bisa 

juga mansukh. 

Beberapa ulama berpendapat bahwa makna ayat diatas tadi 
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Lag Aina adalah: Orang-orang yang mengambil kesimpulan dari 

penciptaan langit dan bumi ini bahwa sesuatu yang berubah itu pasti ada yang 

merubahnya, dan yang merubah seluruh alam ini sudah pasti sempurna 

kemampuannya, dan yang merubah itu juga pasti akan mampu untuk mengutus 

Rasul-Rasul yang diinginkan. Lalu, apabila Rasul itu telah diutus, dan Rasul 

tersebut juga telah membuktikan kebenarannya dengan memperlihatkan 

mukjizat yang diberikan kepadanya, maka orang-orang yang telah mengambil 

kesimpulan tadi tidak boleh lagi beralasan untuk tidak beriman. Dan mereka 

itulah orang-orang yang berdzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. 

Wallahu a'lam. 

Kedelapan: FirmanAllah SWT, 

BNN Naa Se # AP aa, 13 -. . ” . s ten bad Klasaga lan Tana Sala CG 3 sei OA JS On Ha 

JET ulas 

“Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia- 

sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka?.” 

Kami telah menjelaskan sebelumnya makna dari dzikir, yaitu bisa 

berdzikir dengan lisan, atau bisa juga bermakna melakukan shalat fardhu dan 

shalat sunnah. Lalu pada ayat ini Allah SWT menggandengkan antara satu 

ibadah dengan ibadah lainnya, yaitu tafakkur (merenungkan) kekuasaan Allah 

SWT, yaitu bertafakkur pada segala ciptaan Allah dan mengambil pelajaran 

dari apa yang terbayangkan, agar semua itu dapat menambah wawasan mereka 

terhadap Tuhan Yang Maha Pencipta. 

. Dikatakan, bahwa kata 53” m455 berposisi sebagai keterangan karena 
tersambung dengan kalimat sebelumnya dengan huruf wauw. Namun ada pula 

yang berpendapat bahwa kata ini adalah permulaan kalimat baru dan tidak 

ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Dan pendapat yang lebih 
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diunggulkan adalah pendapat yang pertama. 

Makna sesungguhnya dari tafakkur (3) ini adalah hati seseorang 

yang merasa bimbang akan sesuatu. Oleh karena itu orang yang sering bimbang 

hatinya disebut dengan ( SI Je ,) Yaitu orang yang selalu berpikir akan 

sesuatu. f 

Diriwayatkan, pada suatu ketika Nabi SAW berlalu di hadapan suatu 

kaum yang berpikir mengenai Allah, lalu Nabi SAW bersabda: 

LAS OA Y (KP JUS NYSE NG GEN A1! 
“Merenunglah tentang ciptaan, dan jangan kamu merenung tentang 

Pencipta, karena kalian tidak akan mampu untuk mencapainya." 

Karena memang semestinya perenungan dan penerawangan itu hanya 

dilakukan dalam cakupan makhluk ciptaan saja, sebagaimana firman yang 

disebutkan pada ayat ini, uv 5S (NAN ss ds Aan “Dan mereka 

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi.” 

Diriwayatkan, bahwa Sufyan Ats-Tsauri pernah melakukan shalat 

dua rakaat di belakang magam Ibrahim. Kemudian setelah selesai dari 

shalatnya ia mengangkat kepalanya ke atas langit, namun ketika ia 

bertafakkur dan melihat bintang-bintang yang bercahaya di atas langit ia 

jatuh pingsan. Dan ia juga sering mengeluarkan air seni yang bercampur 

darah ketika ia buang air, karena terlalu lama bertafakkur dan berdiri sambil 

menangis. 

Diriwayatkan, dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW 

pernah bersabda: 

1183 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Al Jaami' Al Kabiir (2/ 

1142) yang diriwayatkan dari Abu Asy-Syeikh, dari Ibnu Abbas (hadits mauguf). 

Dan disebutkan juga dalam kitab Ash-shaghir (no.3346) dan As-Suyuthi 

mengisyaratkan bahwa hadits ini termasuk hadits yang lemah. 
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G6 Sta in Tata ES AA Ma SAN Pee 2 Pa am AAN lp FR Jl 6S K5 ga) SL NA IP HE JR 

AN 5S cara SAN edrab AI alah G5 al af aga 10 

dak 

“Ketika seseorang berbaring di atas tanah dan menengadahkan 

kepalanya ke atas langit serta menyaksikan langit itu dan bintang- 

bintang yang ada di sana, lalu ia berkata: “Aku bersaksi bahwa Engkau 

lah Tuhan dan Pencipta (keindahan ini). Ya Allah ampunilah dosa- 

dosaku. ” Maka seketika itu juga Allah memandangnya dan mengampuni 

dosa-dosanya.” 4 

Dan Nabi SAW juga pernah bersabda: 

“Tidak ada ibadah yang (lebih tinggi manfaatnya) melebihi (manfaat) 

bertafakkur” "8 

Dan diriwayatkan pula dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah bersabda: 

“Bertafakkur selama satu jam itu lebih baik daripada beribadah selama 

satu tahun.” 86 

"# Hadits dengan lafazh yang hampir serupa diriwayatkan oleh Abu Asy-Syeikh 
dari Abu Hurairah. Lihat: kitab Al Jaami' Al Kabiir (2/912). 

"88 Hadits ini disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam kitab Al Kasysyaf (1/23T). 
Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban pada pembahasan tantang kaum dhu'afa, 
dan Al Baihagi pada pembahasan tentang bagian. 

"18 Hadits ini termasuk hadits yang lemah, yang disebutkan oleh imam Ghazali 
dalam kitab ihya ulumiddin pada pembahasan tantang tafakkur (4/409). Dan hadits 
ini juga disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/461). 
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Ibnu Al Oasim meriwayatkan, dari imam Malik, ia mengatakan bahwa 

Ummu Darda pernah ditanya: “Apakah yang paling sering dilakukan oleh 

Abu Darda?” ia menjawab: “Yang paling sering dilakukannya adalah 

bertafakkur.” Dan Abu Darda juga pernah ditanya: “Apakah tafakkur itu 

termasuk amalan perbuatan?” ia menjawab: “Benar, karena dengan bertafakkur 

seseorang akan mendapatkan keyakinan.” 

Bahkan Ibnu Al Musayyib pernah ditanya mengenai shalat sunnah yang 

dilakukan antara shalat zhuhur dan shalat ashar, ia mengatakan: “Itu bukanlah 

ibadah, yang dicatat sebagai ibadah (selain kewajiban) adalah menghindar 

dari perbuatan yang diharamkan dan bertafakkur.” 

Beberapa ulama berpendapat bahwa bertafakkur selama satu jam itu 

lebih baik daripada shalat malam. Pendapat ini disampaikan oleh Al Hasan, 

Ibnu Abbas, dan Abu Darda. 

Al Hasan menambahkan: Tafakkur adalah cermin seorang mukmin, ia 

dapat melihat segala kebaikan dan keburukan melaluinya. 

Dan beberapa hal yang harus direnungi pada saat bertafakkur adalah 

ancaman-ancaman dan janji-janji yang dipersiapkan untuk di akhirat nanti, 

yaitu hari kiamat, hari kebangkitan, surga dan segala kenikmatan yang ada di 

dalamnya, juga neraka dan segala siksa yang ada di dalamnya. 

Diriwayatkan, bahwa suatu ketika Abu Sulaiman Ad-Darani kedatangan 

tamu pada saat ia ingin melakukan shalat malam, ia pun meminta ijin kepada 

tamu tersebut agar menunggunya hingga ia menyelesaikan shalatnya. Namun 

ketika ia mengambil segantang air untuk berwudhu, dan memasukkan jari- 

jarinya di cuping gantang tersebut, ia lalu terdiam, bertafakkur, dan merenung 

lama sekali. Bahkan hingga waktu shubuh telah tiba ia masih terdiam disana. 

Lalu tamu itu pun bertanya kepada Abu Sulaiman: “Apa yang telah 

engkau lakukan wahai Abu Sulaiman?” ia menjawab: “Ketikaaku mencelupkan 

jari jemariku di gantang tersebut, tiba-tiba saja aku teringat akan firman Allah 

SWT, 53 Jali masi 3 #MENI 3| “Ketika belenggu dan rantai 
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dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret.” Terpikir olehku saat itu 

bagaimana keadaanku pada saat itu, dan apakah aku akan sanggup menerima 
belenggu yang akan diikatkan di leherku itu pada hari kiamat nanti? Aku terus 

saja merenunginya hingga pagi menjelang.” 
Ibnu Athiyah mengatakan''8 bahwa hal itu sungguh kekhawatiran yang 

luar biasa, bahkan mungkin melewati batas. Padahal sebaik-baik segala sesuatu 

itu adalah pertengahannya (yang sedang-sedang saja). Apalagi, para ulama 

ummat ini yang dijadikan sandaran dalam ajaran agama ini, yang paling pandai 

dalam memaknai ilmu Al Our'an dan ilmu hadits, mereka saja tidak berperilaku 

seperti itu. 

Ibnu Al A'rabi mengatakan bahwa para ulama figih dan ulama ilmu sufi 
berbeda pendapat mengenai amalan apa yang paling utama, antara bertafakkur 
atau mendirikan shalat? Para ulama sufi mengatakan bahwa tafakkur lah amalan 
paling utama, karena dengan bertafakkur seseorang akan mendapatkan ilmu 
makrifat (ilmu mengenal Allah), dan ilmu makrifat adalah ilmu yang paling 
utama dan teratas dalam syariat. 

Dan para ulama figih berpendapat bahwa shalatlah amalan yang paling 
utama, berdasarkan hadits-hadits yang sangat menganjurkannya dan ajakan 
untuk melakukannya. 

Dalam kitab shahih Bukhari dan kitab shahih Muslim disebutkan 
riwayat dari Ibnu Abbas ketika ia menginap dirumah bibinya Maimunah (ummul 
mukminin), di dalam hadits yang panjang itu disebutkan: Lalu pada tengah 
malam Rasulullah SAW terjaga dari tidurnya, dan segera menyeka wajahnya 
dengan tangannya dan membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Aali “Imraan, 
lalu beliau berjalan menuju tempat air tua yang tergantung disana, kemudian 

beliau berwudhu dengan wudhu yang ringan (yang diwajibkan saja) 

187 Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/462). 
18 Lihat: Tafsir Ibnu Athiyah (3/462). 

| 
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kemudian beliau melakukan shalat sunnah sebanyak tiga belas rakaat...''" al 

hadits. 

Wahai pembaca sekalian, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW 

menggabungkan antara bertafakkur dan menegakkan shalat setelahnya. Hadits 

inilah yang seharusnya dijadikan sandaran dalam mengambil kesimpulan 

mengenai hal ini. Adapun cara-cara golongan sufi, yaitu dengan mengikuti 

seorang syeikh selama satu hari satu malam, atau selama satu bulan 

lamanya, hanya untuk bertafakkur, sama sekali tidak berdasar dan jauh dari 

kebenaran. 

Kesembilan: Firman Allah SWT, 623 252 Sula: IJuh ESLS C3 
MT UAS “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan 

sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” 

Pada ayat ini terdapat suatu kata yang tidak disebutkan, yaitu kata oa 

(mereka berdoa/mengatakan). Perkiraan yang seharusnya adalah: “Mereka 

berdoa: “Ya Tuhan kami, Engkau tidak mungkin menciptakan semua ini hanya 

sekedar main-main atau sekedar kesia-siaan belaka, Engkau pasti 

menciptakan semua ini sebagai dalil dan bukti otentik kekuasaan dan 
9,” 

kemampuan-Mu”, 

Makna dari kata Sai, sendiri sebenarnya adalah yang akan hilang atau 
yang akan pergi. Manshubnya kata ini dikarenakan ia sebagai sifat dari 

mashdar yang tidak disebutkan, Yaitu: Sya, (Lil) (jk EAl2 U “Engkau 
tidak akan menciptakan semua ini sebagai ciptaan yang sia-sia.” Dan 

ada pula yang berpendapat bahwa manshubnya kata ini dikarenakan 

penanggalan kata khafadh (huruf jarr) darinya. Seharusnya adalah: 

(Je Ws). Dan ada juga yang berpendapat bahwa manshubnya kata ini 

189 HR. Al Bukhari pada pembahasan tantang tafsir (3/116), dan Muslim pada 

pembahasan tantang tata cara shalat bagi orang yang sedang bepergian, bab: Doa 

yang dibaca pada shalat malam (6/526-527). | 
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dikarenakan ia sebagai maf'ul kedua. Dengan begitu kata ae pada ayat ini 

bermakna da (menjadikan). 

Adapun untuk kata $ 5.5.7.4, An-Nahhas meriwayatkan dari Musa bin 

Thalhah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai makna 

(ds Owen), beliau menjawab: “(Maknanya adalah) menanggalkan segala 

keburukan dari Allah.” Makna dari kata ini telah kami uraikan secara 

lengkap pada tafsir surah Al Bagarah yang lalu. 

- Dan untuk kalimat: AS Olis Gas “Maka beliharalah kami dari 

siksa neraka.” Maknanya adalah: Jauhkanlah kami dan hindarkanlah kami 

dari azab api neraka. Seperti kalimat sebelumnya makna dari kalimat ini juga 

telah kami jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. 

Kesepuluh: Firman Allah SWT, apl ant J3 ya VI) 
pa Ge Grab L3 “Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang 

Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau 

hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang lalim seorang 

penolongpun.” Makna dari kata 455 Tai pada ayat ini adalah menghinakan 

atau merendahkannya. Namun distikan oleh Al Mufadhdhal dengan: 

Membinasakannya. Dan ada pula yang mengartikan: Menjauhkannya dan 

membuka keburukannya. Isim dari kata ini adalah «s 3—H Ibnu As-Sikkit 

mengartikan (V5 Pu -): Apabila seseorang tertimpa musibah''”!. 

Orang-orang yang sesat mencoba untuk melakukan penyerangan 

dengan menggunakan ayat ini, mereka mengatakan bahwa para penghuni 

Nee ea Dela ena aan ken ANN enda menpeka 

25 AA As Ia3 “Maka naa telah Engkau hinakan ia.” Padahal Allah SWT 

"190 Aku tidak menemukan riwayat hadits dalam kitab-kitab hadits dengan kalimat 
seperti ini, namun aku temukan dalam kitab Ma'ani Al Our 'an karya An-Nahhas 
(4/525). | 

191 Lihat: kitab Ash-Shihaah (6/2326). 
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juga mengatakan: 4x 15515 Seal SIM 3 (3 “Pada hari ketika 

Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang 

bersamanya.” 12 

Namun apa yang mereka katakan ini tidak dapat diterima, karena 

banyak sekali dalil yang menyebutkan bahwa meskipun seorang mukmin itu 

melakukan dosa-dosa besar, namun keimanannya tidak akan dihilangkan dan 

akan tetap melekat di dalam hatinya (seperti yang telah kami jelaskan 

sebelumnya, dan yang akan kami jelaskan lagi nanti, insya Allah). 

Adapun mengenai makna dari firman Allah SWT, 381 y£ « Si 
“Barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka.” Yaitu: Khusus 

untuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. Begitulah yang ditafsirkan 

oleh Anas bin Malik. Sedang Oatadah mengatakan bahwa kata “Masukkan” 

pada ayat (45) juga dapat bermakna kekal apabila di acak huruf-hurufnya 

menjadi: (A54). Dan memang kami (ulama ahlussunnah) berbeda pendapat 

dengan golongan Harura' yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun 

yang akan kekal di dalam neraka. 

Sa'id bin Musayyib menegaskan bahwa ayat ini khusus untuk kaum 

yang tidak akan keluar dari neraka. Oleh karena itu dikatakan: 

Aa Ha Gnskil G9 “Dan tidak ada bagi orang-orang yang lalim seorang 

penolongpun.” Orang zalim disini maksudnya adalah orang-orang kafir. 

Para ulama ilmu Ma'ani mengatakan bahwa kata Sd dapat juga 

bermakna malu. Yaitu dari bentuk Bea —$ #) yang artinya apabila 

seseorang bersikap malu, dan pelakunya disebut aus. Dengan makna ini 

maka ayat diatas maksudnya adalah: Dibandingkan dengan para pemeluk 

agama lain, orang-orang mukmin lah yang merasa paling malu untuk masuk 

ke dalam neraka. Dan kehinaan orang-orang kafir adalah kebinasaan mereka 

di dalam api neraka tanpa dimatikan (disiksa secara terus menerus) sedangkan 

19 (Os. At-Tahrim (661:8). 
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orang-orang mukmin dimatikan sementara (sebelum akhirnya diangkat ke atas 

surga), maka kedua kelompok ini sangat jauh berbeda. Begitulah yang tertulis 

dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Abu S2'id Al Khudri 

(seperti yang telah kami sebutkan sebelum ini dan yang akan kami sebutkan 

lagi nanti). 

Kesebelas: Firman Allah SWT, 

Ber Aa G3 OA UG Ker Paal ya sa ML YES 
KENrde rr 

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru 

kepada iman (yaitu): “Berimanlah kamu kepada Tuhan-mu', maka kami 

pun beriman. Ya Tuhan kami ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan 

hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah 

kami beserta orang-orang yang berbakti.” Maksud dari “yang menyeru 

kepada keimanan” disini adalah Nabi Muhammad SAW. 

Pendapat diatas disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan 

kebanyakan para ulama tafsir lainnya. Sedangkan menurut Oatadah 

dan Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi: Maksudnya adalah Al Our'an, 

karena tidak seluruh manusia dapat mendengar panggilan dari Rasulullah 

SAW. Dalil pendapat terakhir ini adalah firman Allah SWT yang 

memberitahukan golongan yang beriman dari kalangan jin, dimana 

mereka mengatakan: A46 37 Isun (YES Uas U “Sesungguhnya 

kami telah mendengarkan Al Our 'an yang menakjubkan. (Yang) 

memberi petunjuk kapada jalan yang benar, lalu kami beriman 

kepadanya.” 

19 (Os. Al Jinn (721:1-2). 
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Lalu para ulama yang pertama menjawabnya: Barangsiapa yang 

mendengar Al Our'an maka seakan ia telah bertemu dengan Nabi SAW. 

Walaupun kedua pendapat ini berbeda dalam mengartikannya namun maksud 

dari keduanya adalah sama. 

Kalimat (£.tc 5 berada pada posisi manshub, karena ada penanggalan 

kata khafadh (huruf'jarr) darinya, semestinya adalah: 'xs1 sit, Padaayat ini 
terdapat kata yang didahulukan dan ada kata yang diakhirkan, semestinya 

adalah: ot G3 Uas. Keterangan ini disampaikan oleh Abu Ubaidah. 

Ada yang berpendapat bahwa huruf laam pada kata ya 

bermakna “untuk”, Yaitu: “Kami mendengar seruan yang menyeru untuk 

segera beriman”. Dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf laam 

tersebut bermakna “Kepada”, Yaitu: “Kami mendengar seruan yang 

menyeru kepada keimanan”. Seperti makna yang terdapat pada firman 

Allah SWT, KE Iisa P “Kemudian mereka kembali kepada 

(larangan) yang dilarang kepada mereka itu.”"”' Dan yang terdapat 

pada firman Allah SWT, W 51 ££, & “Karena sesungguhnya Tuhanmu 

telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.”"'”5 Dan juga 

pada firman Allah SWT, Kg &X sii & Li “Segala puji bagi Allah 

yang telah menunjuki kami kepada (surga) ini.”"'8 Dan banyak lagi 

contoh-contoh yang lainnya. 

. .. . 

Kedua belas: Firman Allah SWT, Cstes2 Cs atm G3 O neh G3 

yasi » C$S, “Ya Tuhan kami ampunilah bagi kami dosa-dosa kami 

dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah 

kami beserta orang-orang yang berbakti.” Doa yang kedua adalah sebagai 

1194 (Os. Al Mujadalah (58): 8). 
155 (Os. Al Zilzalah (99): 5). 
1196 (Os. Al A'raaf (7): 43). 
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kami beserta orang-orang yang berbakti.” Doa yang kedua adalah sebagai 

penegasan dan memperbanyak doa yang diajukan, karena kedua kalimat doa 

pertama pada ayat diatas ini (Yaitu kata 45 dan »—45) maknanya satu (Yaitu: 
Fe yang artinya menutupi). 

Sedangkan kata ::3$f sendiri maknanyaadalah para Nabi-Nabi. Yaitu: 
Kumpulkanlah kami bersama mereka. Kata 3397 adalah bentuk jamak dari 
(Gatau 1), yang makna aslinya adalah perluasan, seakan makna orang yang 

berbakti itu adalah orang yang meluaskan diri dalam menjalani ketaatan kepada 

Allah, dan diperluas baginya rahmat Allah. 

Ketiga belas: SA SET HI G Aan BE UE 
“Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada 

kami dengan (perantaraan) rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau 

hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi 

janji.” Pada ayat ini terdapat kata yang tidak disebutkan, yaitu sebelum 

disebutkannya kata $y25, perkiraan yang semestinya adalah &w za 4, 

yang maknanya: Melalui lisan para Rasul-Mu. Bentuk ayat ini sama dengan 

bentuk ayat yang disebutkan pada surah Yusuf, yaitu firman Allah SWT, 

w E PP ISAN ya “Dan tanyalah negeri yang kami berada disitu.” 
Maksudnya adalah: Tanyakanlah kepada penduduk yang tinggal di negeri 

tersebut. 

Kata Alan 5 yang dibaca oleh jumhur ulama seperti itu, dibaca oleh Al 

A'masy dan Az-Zuhri menjadi &——-)''?8, maknanya adalah: Permohonan 

ampun yang disampaikan oleh para Nabi dan para Malaikat untuk orang- 

orang yang beriman. Termasuk juga doa para Malaikat untuk seluruh penduduk 

19 (Os. Yuusuf (12): 82). 

"9 Bacaan Al A'masy dan Az-Zuhri ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 
(3/466). Namun bacaan ini tidak termasuk giraah sab'ah yang mutawatir. 
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bumi ini, doa yang diajukan oleh Nabi Nuh untuk orang-orang yang beriman 

dari ummatnya, doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim untuk ummatnya, 

dan permohonan ampunan yang Sea oleh Nabi Muhammad SAW 

untuk ummatnya. 

Adapun untuk makna 5 2 Yp adalah: Jebalah Paska mendiklaa 

kami, janganlah Engkau binasakan kami, janganlah Engkau buka 

keburukan-keburukan kami, janganlah Engkau hinakan kami, janganlah 

Engkau jauhkan kami, dan janganlah Engkau membenci kami, pada hari 

kiamat nanti. 

Apabila dikatakan: Apakah manfaat dari doa-doa mereka: 

Kal ai UP YA Je Gas, L G3:3 G5 “Ya Tuhan kami, berilah 
kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan (perantaraan) 

rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari 

kiamat.” Padahal mereka meyakini bahwa Allah tidak akan mengingkari 

janji, Sedia YEL) “Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.” 

Untuk menjawab pertanyaan ini, kami akan menyampaikan tiga bentuk 

jawaban: 

1.  BahwaAllah SWT telah menjanjikan surga kepada orang-orang yang 

beriman. Maka orang-orang yang beriman ini sudah sepantasnya 

memohon untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang 

dijanjikan itu, tanpa ada hukuman dan tanpa ada penghinaan. 

2. Orang-orang yang beriman berdoa seperti itu karena untuk menunaikan 

ibadah mereka dan sebagai ketaatan mereka, karena mereka tahu 

bahwa doa ia adalah otak dan pangkal ibadah (seperti sabda Nabi 

SAW: 354ali Fa AN). Doa ini sama seperti ungkapan Nabi 

SAW. 3 3153 2535 “(Muhammad) berkata: “Ya Tuhanku, berilah 

Keputusan dengan adil ',”"99 Padahal Nabi SAW tahu bahwa Allah 

19 (Os. Al Anbiyaa' (21): 112). 
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SWT pasti hanya akan memutuskan dengan adil, karena Allah SWT 

tidak akan berbuat zalim. 

3. Orang-orang yang beriman memohon untuk diberikan kemenangan 

yang dijanjikan kepada mereka atas musuh-musuh mereka sesegera 

mungkin. Karena ayat ini berkaitan dengan para sahabat Nabi SAW 

yang kala itu sedang tertindas oleh musuh-musuh mereka. Oleh 

karena itu mereka memohon hal itu untuk kemuliaan agama ini. 

Wallahu a'lam. 

Sebuah riwayat dari Anas bin Malik menyebutkan, bahwa Rasulullah 

SAW pernah bersabda: 

Iene 9 

213 yag Aa) nia ya Upi Jab de Jay PO AE ea 

“Barangsiapa yang dijanjikan pahala oleh Allah SWT atas perbuatan 

(baik) nya, maka Allah pasti akan memberikan pahala itu sebagai 

rahmat-Nya. Namun barangsiapa yang dijanjikan hukuman oleh Allah 

SWT atas perbuatan (buruk) nya, maka Allah bebas memilih (apakah 

akan memaafkannya atau menghukumnya).””” 

Keempat belas: Firman Allah SWT, 285 4d SKA “Maka Tuhan 

mereka memperkenankan permohonannya.” Kata On padaayat ini 

bermakna 41, yang artinya dikabulkan. 

Al Hasan mengatakan bahwa setelah orang-orang yang beriman itu 

1200 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan juga Al Kharaithi pada pembahasan 
tentang akhlag mulia, dan juga Al Baihagi pada pembahasan tentag hari 
pembangkitan, dan juga Ibnu Asakir dari Anas, namun hadits ini termasuk hadits 

yang lemah. Lihat: Kitab Al Ummal (4/255, hadits nomor 10416). 
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mengatakan (5,45, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, maka pada ayat ini doa mereka 

dijawab oleh Allah SWT. Ja'far Ash-Shadig mengatakan bahwa barangsiapa 

yang tertimpa suatu musibah lalu mengatakan (5, sebanyak lima kali, makaia 

akan terselamatkan dan diangkat dari musibahnya, atau diberikan apa yang 

diinginkannya. Ketika Ja'far ditanya: “Bagaimana cara melakukannya?” lalu 

Ja'far menjawab: “Bacalah firman Allah SWT, KG 153x431 

2 Ios Cayas 5,43, (Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah asa berdiri 

Ian duduk atau dalam keadaan berbaring..” hingga firman-Nya. 
38 yg 

IK Lg Y Sy “Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.” 

Kelima belas: Firman Allah SWT, $5 53 X5 Jae JP kel ji 
3 Sya 33 Kean S S5 | “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal 

Sana yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau 

perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (turunan) dari sebagian yang 

lain.” Kata j pada ayat ini bermakna at Berbeda dengan bacaan yang 

dibaca oleh Isa bin Umar, ia membacanya  $! (menggunakan harakat kasrah 

pada huruf hamzah). 

Al Hakim Abu Abdillah dalam kitab shahihnya meriwayatkan, dari 

Ummu Salamah, ia pernah bertanya kepada Nabi SAW: “Wahai Rasulullah, 

apakah Allah tidak menyebutkan apapun mengenai keikut-sertaan kaum 

wanita dalam berhijrah?” kemudian diturunkanlah firman Allah SWT, 

33 Kg Nor baya Ha Td Ii Ho Oa 

DSN 135 also Jani 3 Ist PP 3 Leah Irup yaa 

iss G3 AT ms Ip U3 SESI Rs GAgat Al maa pe 

SI ya 

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan 

berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang 

Nasi: At Ourthubi 



yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) 

sebagian kamu adalah (turunan) dari sebagian yang lain. Maka orang- 

orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang 

disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan 

Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan 

mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya 

sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik'.” 

HR. At-Tirmidzi. 

Beberapa ulama mengatakan: Dimasukkannya kata ..» pada ayat ini 

adalah sebagai penegasan, karena sebelumnya ada kata nafi (y). Sedang 

para ulama Kufah berpendapat: Kata ini adalah penafsiran kalimat yang tidak 

mungkin dihilangkan, karena kata ini masuk ke dalam makna kalimat yang 

tidak akan sempurna kalimat tersebut tanpanya. 

Adapun makna dari firman Allah SWT, ,ax: 53 (Xax4 “(Karena) 
sebagian kamu adalah (turunan) dari sebagian yang lain” yaitu: Kalian 

memeluk agama yang satu. kalimat ini adalah kalimat sempurna yang terdiri 

atas mubtada' dan khabar. 

Lalu ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah: Sebagian 

kamu sama dengan sebagian lain dalam hal pahala, hukum, pertolongan, dan 

yang lain sebagainya. 

Adh-Dhahhak menafsirkan: Maknanya adalah kaum laki-laki dari 

agamamuadalah sama bentuk ketaatannya dengan kaum wanita, dan kaum 

wanita dari agamamu juga sama bentuk ketaatannya dengan kaum laki-laki. 

Makna ayat yang sama disebutkan pada firman Allah SWT, Oya, 

pa Ad 19 f Haag Cabe pall3 “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 

perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi 

sebahagian yang lain.” 

1201 (Os. At-Taubah (9): 71). 
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Keenam belas: Firman Allah SWT, 

0 $- &. 2, 25 » 3, 2: sai PN 

H5 UAN Lala Lalat, da H3 pama Os an Tnala lu 
3: .. Ia 2 -a Ge SO EL, 170” 

Alap Dp AT mao 3 G3 SENI GE SP PAI Ale AG foglesan 
PI ya 

“Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung 

halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang 

dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan 

pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai- 

sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi- 

Nya pahala yang baik.” Ditafsirkan: 1,214 z1lG kalimat ini adalah 
kalimat sempurna yang memiliki mubtada' dan khabar. Maknanya 

adalah: Orang-orang yang berhijrah dari negeri mereka dan berjalan ke kota 

Madinah. 

oo Lp Yaitu: : Yang keluar dari kampung halaman mereka 
atas dasar ketaatannya kepada Allah. 

1,t35 Yaitu: Yang dapat berperang dan membunuh musuh-musuh agama 
Allah | 

1,335 Yaitu: Yang terbunuh dan syahid karena berperang di jalan Allah. 

Kedua kata ini dibaca oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Amir: 

(133, "ji93,)'”? yang maksudnya adalah penggandaan makna. Sedangkan 

Al A'masy membacanya: (rod, 13) ?o, karena huruf wauw sebagai 

101 Bacaan ini termasuk giraah sab 'ah yang mutawatir, sebagaimana disebutkan 
dalam kitab Al Igna' (2/625), dan kitab Tagrib An-Nasyr (hal.103). 

1203 Bacaan ini juga merupakan bacaan yang dibaca oleh Hamzah dan Al Kisaa'i, 
dan bacaan ini termasuk giraah sab'ah yang mutawatir, sebagaimana disebutkan 
dalam kitab Al Igna' (2/625), dan kitab Tagrib An-Nasyr (hal.103). 
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berurutan. Dan Umar bin Abdul Aziz membacanya: C3 Kia), 

— Lanjutan penafsirannya: « mela aa 5 Yaitu: Segala dosa- 

dosa mereka akan ditutupi dan Nana di akhirat nanti, oleh karenanya 

mereka tidak akan ditegur ataupun terkena hukuman atas dosa-dosa 

tersebut. 

) Si JS oya Lal Gls3 -5 kalimat ini, menurut para ulama Bashrah, adalah 

mashdar muakkad (sebagai penegasan makna pahala), karena makna firman 

Allah SWT, 2#91 Eos G/Eps£ (4ip3N3 adalah: “Aku akan 
memberikan pahala kepada mereka dengan memasukkan mereka ke dalam 

surga..” Sedangkan Al Kisaa' Mapan pa mama AA G3 itu karena 

pemenggalankalimat. 

| SIT ja | Ie sedap 2013 untuk tafsir firman ini Al Farra mengatakan 

bahwa maknanya adalah ganjaran dan-balasan yang baik. Dankata y! sa i 

ini sebagai J—4 dari ((/7—— 1 — CA). 

€ Ketujuh belas: Firman Allah SWT, 4 WE tel Oh 
2 uc 

3uaf abs pera at Jas ND: adi “Janganlah sekali kali 

kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam 

negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal 

mereka ialah Jahanam: dan-Jahanam itu adalah tempat yang seburuk- 

buruknya.” Khithab pada.ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW, namun 

maksudnya adalah untuk seluruh ummatnya. Danada pula yang berpendapat 

bahwa khithabnya memang untuk semua tidak khusus untuk Nabi SAW, 

karena pada kala itu kaum muslimin mengadu: “Mereka orang-orang kafir itu 

memiliki perniagaan yang bagus, harta yang banyak, dan kedudukan yang 

tinggi di negeri ini. Sedangkan kami, orang-orang mukmin perlahan-lahan 

104 Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/469). Namun 
bacaan ini tidak termasuk giraah sab'ah yang mutawatir. 
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menuju kehancuran karena rasa lapar yang tidak terobati”. Lalu dituruni-anlah 

ayat ini, yang maknanya adalah: “Janganlah kalian terpedaya dengan kilaunya 

kehidupan mereka, karena, ds Pa Yaitu: Yang mereka miliki itu hanyalah 

sedikit sekali dan tidak akan abadi. Dan arti dari kata Pa sendiri adalah: 

Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk sementara waktu saja. Dan 

ditegaskan lagi dengan kata “J5 yang artinya sedikit, dan alasan harta yang 
banyak itu disebut dengan sedikit karena semua harta itu fana dan semua 

yang fana itu pasti sedikit walaupun kelihatannya banyak. 

Makna ayat ini sama maknanya dengan firman Allah SWT, 

al welas By SS “Karena itu janganlah pulang balik mereka 

dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain dapat memperdayakan 
kamu. ”1205 

Dalam kitab shahih At-Tirmidzi disebutkan, sebuah hadits yang 

diriwayatkan dari Al Mustaurid Al Fihri, ia berkata: Rasulullah SAW pernah 

bersabda: 

tu Aa LN PALA SAM Jati UG Jaa VI AI 3 TAN 

CP 
“Tidaklah (kenikmatan dan waktu) di dunia itu sama seperti (kenikmatan 

dan waktu) di negeri akhirat, perbandingannya itu seperti satu jarimu 

yang engkau masukkan ke dalam air di lautan. Maka bandingkanlah 

(keluasan nikmat dan waktunya). | 

Adapun makna SU yak : adalah: Sangatlah buruk semua yang telah 

mereka persiapkan untuk diri mereka sendiri itu, dan sangat buruk sekali 

1205 (OS. Al Mu'min (401:4). 

1206 HR. Muslim pada pembahasan tentang surga (4/2193), dan At-Tirmidzi pada 
pembahasan tentang zuhud (4/561), lalu ia berkomentar: Hadits ini termasuk hadits 
hasan shahih. 
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tempat yang dipersiapkan Allah untuk mereka, itu semua hanya karena 

kekafiran dan perbuatan mereka sendiri. 

Kedelapan belas: Pada ayat ini, dan ayat-ayat lain yang serupa 

dengannya, seperti yang disebutkan pada firman Allah SWT, d3 LS 

31 1531553 — “Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka 

hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka.” Juga firman Allah 

SWT, 2g sa8 U gk Jala “Dan Aku memberi tangguh kepada mereka. 
Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh.”'?8 Dan seperti pada firman 

Allah SWT, 5:3 jus ye M PES US Op “Apakah mereka mengira 

bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu 

(berarti bahwa).”"” Dan firman Allah SWT, o yak Ye Ca Ayda 

“Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah 

kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui.”'!9 Semua ayat ini 

adalah dalil bahwa orang-orang kafir itu sebenarnya tidak merasakan 

kenikmatan di dunia ini, karena hakikat nikmat itu adalah terbebas dari sesuatu 

yang buruk pada masa sekarang ataupun pada masa mendatang. Sedangkan 

kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang kafir sekarang ini adalah penuh 

dengan keburukan, kesengsaraan, dan hukuman. Mereka itu seperti orang 

yang disajikan sesuatu yang manis (misalnya kue) namun tanpa diketahuinya 

di dalam manisan itu ada racun yang tersembunyi. Jadi, walaupun orang tersebut 

sangat menikmati makanan tersebut namun tidak dikatakan bahwa ia telah 

diberikan nikmat, karena setelah manisan itu tertelan olehnya maka selanjutnya 

nyawanya akan terancam. 

Pendapat ini diikuti oleh kebanyakan para ulama, dan disampaikan 

1207 (Os. Aali “Imran (3): 178). 

1208 (Os. Al Oalam (68): 45). 

1208 (Os. Al Mu'minun (23J: 55). 

1210 (Os. Al Oalam (68): 44). 
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langsung oleh Asy-Syeikh Abu Hasan Al Asy'ari. Sedangkan beberapa ulama 

lainnya, diantaranya adalah Al Oadhi Abu Bakar, berpendapat: Bahwa orang- 

orang kafir itu mendapatkan nikmat dari Allah selama mereka hidup di dunia. 

Karena asal kata nikmat itu dari kata 1113 (menggunakan harakat fathah 

pada huruf nuun), yang artinya adalah kelezatan dan kelenturan dalam 

menjalani kehidupan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, 

bsd (d1 6 3155, “Dan kesenangan-kesenangan yang mereka 
menikmatinya.” 

Dan pendapat yang terakhir inilah pendapat yang lebih diunggulkan. 

Dalilnya adalah, bahwa Allah SWT juga mewajibkan kepada orang-orang 

kafir untuk bersyukur, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang mukmin. 

Allah SWT berfirman: 41 Yi AT “Maka ingatlah nikmat-nikmat 

Allah,”22 Dan Allah SWT juga berfirman: 4 1, X1, “Dan bersyukurlah 
kepada Allah.” Dan bersyukur itu tidak mungkin dilakukan kecuali atas 

nikmat yang diberikan. Lalu pada ayat yang lain Allah SWT juga berfirman: 

LA) 2hf JA eka sn “Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.” padahal khithab 

ayat ini ditujukan kepada Oarun (Yaitu seorang yang kafir). Dan Allah SWT 

juga berfirman: 

pa B3 Kas in Ka at Tar sh 3 SL ank 

aa WP Vy IT gni Ja DT 335 AT vest Siah 

“Dan Allah Telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri 

yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya 

1211 (Os. Ad-Dukhaan (44): 27). 

1212 (Os. Al A'raaf (7): 69). 

123 (Os. Al Bagarah (2): 172). 

1214 (Os. Al Oashash (28:77). 
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melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari 

nikmat-nikmat Allah: Karena itu Allah merasakan kepada mereka 

pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka 

perbuat.” Pada ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa Ia memberikan 

nikmat keduniaan kepada penduduk disana, namun mereka mengingkarinya. 

Dan Allah SWT juga berfirman: G9: 5 MI SXH 33 “Mereka 
mengetahui nikmat Allah, Kemudian mereka mengingkarinya. ”1216 Lalu 

pada ayat lain Allah SWT juga berfirman: S2 MEx5 1, 83 2 all vip 

“Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu.” Ayat ini 

berbentuk umum, juga termasuk orang-orang yang kafir. 

Adapun contoh yang menyebutkan bahwa apabila seseorang disajikan 

sebuah makanan yang di dalamnya diberikan racun yang tidak diketahuinya, 

maka bisa saja orang tersebut juga dikatakan: Ia telah diberi nikmat, karena 

yang ia rasakan adalah kenikmatan dari kue sets dan tidak sama sekali 

merasakan adanya racun di dalamnya. 

Untuk mengambil jalan tengahnya, maka kenikmatan ini kita bagi 

menjadi dua, yaitu kenikmatan yang bermanfaat dan kenikmatan yang 

berisikan kelezatan saja. Sedangkan kenikmatan yang menjerumuskan adalah 

kenikmatan yang dapat mengakibatkan sesuatu yang buruk. Dengan begitu, 

orang-orang kafir tadi tetap mendapatkan kenikmatan, namun kenikmatan 

yang mereka rasakan adalah kenikmatan semu, yaitu kenikmatan yang dapat 

mereka rasakan pada saat di dunia saja, dan kenikmatan itu akan berubah 

menjadi bencana dan kebinasaan saat mereka merasakan azab dari Allah 

SWT. Dan para ulama ini bersepakat bahwa orang-orang kafir itu hanya 

1215 (Os. An-Nahi (16): 112). 

1216 (Os. An-Nahl (161: 83). 
217 (Os. Faathir (35J: 3). 
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diberikan nikmat duniawiyah (keduniaan) dan mereka sama sekali tidak 

diberikan nikmat Tina (keagamaan). Walhamdulillah. 

Kesembilan belas: Firman Allah SWT, 2 25 Tati spa ea 
td Sal sai K3 us & Ah “Akan tetapi orang-orang yang 

bertakwa kepada Tuhan-nya bagi mereka surga yang mengalir sungai- 

sungai di dalamnya. Sedang mereka kekal di dalamnya.” Ayat ini 

merupakan pembatasan, setelah sebelumnya disebutkan makna peniadaan. 

Yaitu: Makna sebelumnya adalah kebebasan manusia dalam bergerak tidak 

akan bermanfaat bagi diri mereka, lalu pada ayat ini dibatasi dan dikecualikan, 

karena bagi orang-orang yang bertakwa, kebebasan dalam bergeraknya 

mereka memiliki manfaat yang luar biasa, dan yang paling penting adalah 

keabadian. Oleh karenanya, kata es pada ayat ini berposisi sebagai 

mubtada ' yang marfu'. 

Dan bacaan jumhur ulama yang meringankan kata ini dibaca oleh Yazid 

bin Ga'ga' dengan menggunakan tasydid 559121. 

Keduapuluh: Firman Allah SWT, Ai Lx 43 Si ye 33 IS 
Ai K5 “Sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. Dan apa 

yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.” 

Menurut ulama Bashrah, kata 45 dapat bermakna pahala, dan manshubnya 

dikarenakan ia berposisi sebagai keterangan. Sedang Al Kisai berpendapat 

bahwa manshubnya kata ini karena ia sebagai mashdar kalimat. Dan menurut 

Al Farra''?!9 kata ini adalah penafsiran dari kalimat sebelumnya. 

Para ulama membaca kata Y5 ini dengan dua dhammah pada huruf 

11 Bacaan dengan menggunakan tasydid ini termasuk giraah sab'ah yang 
mutawatir sebagaimana disebutkan dalam kitab Tagrib An-Nasyr (hal.103). 

1218 Lihat: Kitab Ma'ani Al Our 'an (1/251). 
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pertama dan kedua (huruf nuun dan huruf zai), sedangkan Hasan dan 

An-Nakha'i mengubah harakat dhammah pada huruf zai menjadi sukun, 

karena bacaan dua dhammah terlalu berat. 

Dan makna sebenar dari kata y5 adalah apa yang dipersiapkan 

untuk para tetamu. Bentuk jamak dari kata ini adalah J8. 

Keduapuluh satu: Aku (Al Ourthubi) katakan: Sepertinya 

makna dari kata Y8 pada ayat diatas adalah (Allah pasti lebih mengetahui 
makna yang sebenarnya) seperti yang disebutkan dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh imam Muslim dari Tsauban budak Rasulullah SAW, pada 
kisah seorang ulama Yahudi yang bertanya kepada Nabi SAW, dalam riwayat 

itu disebutkan: Ulama tersebut bertanya kepada Nabi SAW “Dimanakah 

diletakkan seluruh manusia ketika langit dan bumi ini diganti dengan yang 

lainnya?'20 

Nabi menjawab: 

2 3 
padi J 13 “di 3 & 

“Mereka berada di kegelapan di bawah jembatan shirath.” 

Ia bertanya lagi: “Lalu siapakah manusia pertama yang diijinkan untuk 

melalui jembatan itu?” Nabi menjawab: 

.. .4 Se . c$ 

PP es 

Para kaum fakir dari golongan muhajirin. 

Ia bertanya kembali: “Lalu apakah yang disajikan kepada mereka 

ketika mereka baru memasuki surga?” Nabi menjawab: 

12 Diambil dari firman Allah SWT, Lgi 5I1 S8 Gel JAS 33 
“(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian 
pula) langit.” (Os. Ibraahiim (14): 48). 
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“Mereka akan disajikan sisi hati ikan paus (bagian ikan paus yang 

paling lezat).” 

Yahudi bertanya lagi: “Lalu makanan apa yang disajikan untuk mereka 

setelah itu?” Nabi menjawab: 

Kiu yu SS SAN SI 3 2 

“Mereka akan disediakan sembelihan sapi surga yang dapat dimakan 

seluruh bagiannya.” Ia bertanya kembali: “Lalu minuman apa yang diberikan 

kepada mereka?” Nabi menjawab: 

ka senam Ng ye up 

“Minuman dari mata air yang bernama salsabila..”'?! al-hadits. 

Kata yang kami maksudkan serupa dengan kata y8 adalah 

kata ii (sajian), yang maknanya adalah persiapan yang 

dipersembahkan untuk seseorang dengan segala macam bentuknya. 

Wallahu a'lam. 

Al Harawi mengartikan kata Y5 ini dengan makna: Pahala. Dan ada 

pula yang mengartikannya sebagai rezeki dari Allah. 

Aa SI Jis C3 “Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih 

baik bagi orang-orang yang berbakti.” Dari apa yang dimiliki oleh orang- 

orang kafir di dunia. Wallahu a'lam. 

Keduapuluh dua: Firman Allah SWT, 

121 HR. Muslim pada pembahasan tantang haidh (1/252). 
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- 3 t- .- 5 5 2 2.5. 

Me Ls SJ Opi C3 3 Aa oa geri Ja 32 Ol3 
..$ atas - " g. 2 

ae ML Les se Ad Ld 

“Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada 

Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang 

diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah 

dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang 

sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan-nya. Sesungguhnya 

Allah amat cepat perhitungan-Nya.” Beberapa ulama, diantaranya Jabir 

bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Oatadah, dan Al Hasan, 

mengatakan bahwa ayat ini diturunkan pada kisah An-Najasyi, yaitu ketika ia 

meninggal dunia, malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah SAW 

mengenai kabar tersebut, lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya: 

Aa Paten La aan 

sem S L » pa | yinas | » 

“Berdirilah kalian dan shalatlah atas saudaramu An-Najasyi.”?2 

Lalu para sahabat saling berbisik satu sama lain: “Apakah Nabi SAW 

benar- benar menyuruh kita untuk menyalati mayat seorang kafir dari Habasyah 

ini?” lalu Allah SWT an NronkAn ayat ini, Ga 3 dvd, ALI Jat Co Ol 15 

- J at &3 Sa J at Va AL “Dan sesungguhnya di antara ahli kitab 

ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan 

kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka.” 

Adh-Dhahhak menafsirkan bahwa makna dari firman Allah SWT, 

Sa) as C3 adalah: KitabAl Our'an, sedangkan makna dari firman Allah 

SWT, aa J 2 C3 adalah: Kitab Taurat dan Kitab Injil. Dan Allah SWT 

1222 Kami telah menyebutkan riwayat hadits ini sebelumnya. 
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juga berfirman: 55 SA O53 Oi “Mereka itu diberi pahala dua 

kali.” Dan di dalam kitab shahih Muslim disebutkan: 

Ie 

B3 et AN AI Ja IE pi ap Op 

ara SA AU an IP Ke 

“Ada tiga golongan yang akan diberikan pahala dua kali, (yaitu) 

seseorang dari ahli kitab yang beriman kepada Nabi yang diutus 

kepada ummatnya, kemudian ia masih hidup ketika Nabi SAW 

diutus lalu ia beriman kepadanya dan mengikuti ajarannya, dan 

mempercayainya, maka ia akan mendapatkan dua pahala..”'?2 al 

hadits. 

Adapun mengenai shalat atas mayat tersebut dan pendapat para ulama 

mengenai shalat mayat yang ghaib telah kami uraikan selengkapnya pada tafsir 

surah Al Bagarah, sepertinya kami tidak perlu mengulangnya disini. 

Beberapa ulama lain, seperti Mujahid, Ibnu Juraij, dan Ibnu Zaid, 

berpendapat, bahwa ayat ini diturunkan pada kisah dua orang mukmin dari 

ahli kitab. Namun pendapat ini lebih umum dari pendapat pertama, mungkin 

saja An-Najasyi adalah salah satu dari kedua orang tersebut. Nama asli dari 

An-Najasyi adalah Ashmihah, dan bila di bahasa Arabkan menjadi Athiyah. 

Manshubnya kata «»xs:5 karena ia berposisi sebagai keterangan dari 

dhamir ( 8) yang berada pada kata «35. Namun ada pula yang berpendapat, 

dari dhamir («) yang berada pada kata 3 Dan ada pula yang berpendapat, 

dari dhamir (#5!) yang berada pada kata SI), Adapun makna lain dari ayat 

ini sangat jelas sekali, dan kami juga telah menyebutkan sebagiannya pada 

pembahasan-pembahasan yang lalu. 

123 HR. Muslim pada pembahasan tentang keimanan, bab: seluruh manusia 
berkewajiban untuk beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, karena ajarannya 
telah menasakh semua ajaran Nabi-Nabi sebelumnya (1/134-135). 
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Keduapuluh tiga: Firman Allah SWT, (eaosiss ae Gill Ge 
Li X3 Alat, Oolotz3 “Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah 

kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di 

perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu 

beruntung.” Surah Aali “Imraan ini ditutup oleh Allah SWT dengan ayat 

kesepuluh dari berbagai wasiat yang menggabungkan keterangan bahwa di 

dunia para musuh agama lah yang lebih menonjol, sedangkan untuk orang- 

orang yang beriman akan memenangkan kebahagiaan dan kenikmatan di 

akhirat nanti. Kesemua wasiat ini ditutup dengan wasiat kesabaran akan 

ketaatan dan kesabaran akan syahwat keduniaan. 

Maknassabar sendiri sebenarnya adalah menahan atau memenjarakan, 

seperti yang telah kami jelaskan pada surah Al Bagarah yang lalu. Dan perintah 

untuk bersabar ini ditegaskan dengan perintah 1,445 , Zaid bin Aslam 

menafsirkan bahwa maksudnya adalah bersabar akan musuh-musuh agama. 

Sedang Al.Hasan menafsirkan bahwa maksudnya adalah bersabar akan 

kewajiban shalat yang lima waktu. Dan ada juga yang berpendapat bahwa 

maknanya adalah selalu menahan diri dari syahwat, karena syahwat akan 

selalu menariknya untuk mengikuti, dan sabar akan selalu menanggalkan 

syahwat tersebut. Sedangkan Atha dan Al Ourazhi menafsirkan bahwa 

maknanya adalah bersabar akan semua janji yang telah dijanjikan, Yaitu: 

Janganlah berputus asa dan tunggulah saat datangnya kesenangan dan 

kebahagiaan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda: 

Se ale Ha Ss) 
“Menunggu kebahagiaan dengan kesabaran adalah ibadah.” 

Pendapat yang terakhir ini dipilih pula oleh Abu Umar. Namun pendapat 

1224 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Al Jami 'Ash-Shaghir yang 

diriwayatkan dari Al Oadhai, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Namun As-Suyuthi 

mengomentari, bahwa hadits ini termasuk hadits yang lemah. 
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yang lebih diunggulkan adalah pendapat Zaid dan jumhur ulama. Makna ini 

juga Hn olehAntarah dalam syairnya: - 

Aku tidak na melihat makhluk jaka yang an bersabar seperti 

kesabaran yang kita miliki. 

Dan aku juga tidak pernah melihat makhluk hidup yang berperang 

seperti peperangan yang kita lakukan. 

Maksud kesabaran yang disampaikan oleh Antarah dalam syairnya ini 

adalah kesabaran menghadapi musuh dalam peperangan, karena tidak terlihat 

sama sekali rasa takut atau rasa gentar dari kaum muslimin. Sedangkan makna 

berperang pada syair ini adalah ketika berhadapan dan bertemu musuh dalam 
suatu peperangan. 

Para ulama juga berlainan pendapat mengenai makna kata 1,lots3, 

jumhur ulama berpendapat bahwa makna busi adalah mengikat perbatasan 

daerah musuh dengan berkuda, Yaitu ikatlah perbatasan itu seperti yang 

dilakukan oleh musuhmu. Kata ini sama seperti yang disebutkan pada firman 

Allah SWT, JAS G5 23 “Dan dari kuda-kuda yang ditambat (untuk 
berperang).”'2: 

Dalam kitab Al Muwaththa ', Imam Malik meriwayatkan'?5, dari Zaid 

bin Aslam, ia pernah berkata: Abu Ubaidah bin Al Jarrah pernah menulis surat 

kepada Umar bin Khathab, ia melaporkan bahwa pasukan Romawi akan 

menyerang mereka, lalu Umar pun segera membalas surat tersebut. Dalam 

surat itu Umar mengatakan: “Amma ba' du, kesulitan apapun yang ditimpakan 

kepada orang-orang yang beriman, pasti Allah SWT akan mendatangkan 

1225 (Os. Al Anfaal (8): 60). 

126 HR. Malik pada pembahasan tentang jihad, bab: Anjuran untuk berjihad (2/ 
446). 
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kebahagiaan setelahnya. Ketahuilah bahwa dua orang yang hidupnya penuh 

kesenangan tidak akan mengalahkan satu orang yang hidupnya penuh 

kesengsaraan. Dan sesungguhnya Allah SWT berfirman dalam Kitab-Nya: 

Lepai STA NAH, 133 Wes lini ata Li Gk “Hai orang-orang 

yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan 

tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada 
,” Allah supaya kamu beruntung', 

Abu Salamah bin Abdurrahman menafsirkan bahwa Ayat ini adalah 

penjelasan mengenai waktu menunggu dari satu kewajiban shalat ke shalat 

lainnya, karena pada zaman Nabi SAW tidak ada istilah kata mengikat daerah 

peperangan. Pendapat ini disampaikan oleh Hakim Abu Abdillah dalam kitab 

shahihnya. 

Dan Abu Salamah berhujjah dengan sabda Nabi SAW: 

Beta - -G DE ta an Yo. pa he ata Sa PA Kla pg 9 Ula 4 Al pak Lap SIS Yi 

Ag SAN YES, cam Jd Old 3333 : ah Pe 

BA AS BN SS BPN SUS SAN 

“Inginkah kalian aku tunjukkan apa yang dapat membuat Allah 

menghapuskan segala dosa dan mengangkat derajatmu? (yaitu) 

menyempurnakan wudhu walaupun sulit, memperbanyak langkah 

menuju Masjid, dan menunggu waktu shalat lainnya setelah 

melaksanakan shalat. Itulah ar-ribaath. Itulah ar-ribaath. Itulah ar- 

ribaath.” HR. Imam Malik'?!. | 

127 HR. Muslim pada pembahasan tentang thaharah, bab: Keutamaan 
menyempurnakan wudhu (9/21), dan Malik pada pembahasan tentang bepergian, 
bab: Keutamaan menunggu waktu shalat dan berjalan menuju Masjid (1/161). 
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Ibnu Athiyah mengatakan'?3: Pendapat yang paling benar adalah 

pendapat yang mengatakan bahwa bu itu adalah mengikat daerah perang. 

Sebenarnya asal kata ini dari ikatan yang biasa untuk mengikat kuda, namun 

kemudian melebar maknanya hingga sebutan ini digunakan untuk makna tapal 

batas yang mengikat daerah Islam, entah itu membatasinya dengan 

menggunakan kuda ataupun dengan berjalan kaki. Adapun sabda Nabi SAW: 

“Itulah ar-ribaath.” Hanya penyerupaan dengan istilah mengikat daerah 

perang, namun makna utamanya tetap makna bahasa. Hal ini serupa dengan 

sabda Nabi SAW: 

“Orang yang pemberani itu bukanlah orang yang menakutkan (kasar 

dan keras)..”'?9 atau seperti sabda beliau: 

i Sa A3 : W Ld 

“Orang yang miskin bukanlah orang yang berputar-putar. ”1230 atau 

seperti hadits-hadits lain yang serupa. 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Ucapan Ibnu Athiyah “Namun makna 

utamanya tetap makna bahasa” tidak dapat diterima, karena salah satu ulama 

bahasa dan juga salah satu ulama yang paling dapat dipercaya, Al Khalil bin 

Ahmad, mengatakan bahwa makna ar-ribaath itu mengikat tapal batas dan 

juga bermakna menekuni shalat. Dari itu, makna menunggu waktu shalat itu 

juga termasuk makna bahasa secara hakikat, sebagaimana yang disabdakan 

oleh Nabi SAW diatas. 

Terlebih lagi, Asy-Syaibani pernah Menata bahwa kata ini dapat 

1228 Lihat: Tafsir Ibnu Athiyah (31477). 

129 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab 4l-Jaami 'ush-Shaghir 
(no.7577), yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, dari Abu Hurairah. 

1230 HR. Ahmad dalam Musnadnya (1/384). 
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digunakan pada air yang berjalan (terikat), yang maknanya adalah air 

yang mengalir yang tidak terputus. Makna ini diriwayatkan oleh Ibnu 

Faris. Dan makna ini menunjukkan bahwa kata 545 dapat digunakan 
secara bahasa untuk makna yang lainnya selain yang telah disebutkan tadi. 

Karena kata ida padi sendiri menurut lisan orang Arab maknanya adalah: 

Mengikat sesuatu agar tidak terputus. Dan ikatan yang paling agung dan 

yang paling penting maknanya adalah mengikat daerah peperangan, 

sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, JA YG) ..:3 “Dan dari 

kuda-kuda yang ditambat (untuk berperang).” Yang insya Allah akan kami 

perjelas nanti pada tempatnya tersendiri. Dan juga mengikat diri untuk bersiap 

dalam pelaksanaan shalat, sebagaimana disebutkan pada sabda Nabi SAW 

di atas. 

Keduapuluh empat: Menurut para ulama figih, Jaw! di jalan Allah 
adalah sesorang yang menentukan dan menjaga tapal batas yang membatasi 

dan mengikat daerah Islam agar tidak dapat dimasuki oleh musuh untuk 

sementara waktu. Pendapat ini disampaikan dan diriwayatkan oleh Muhammad 

bin Al Mawaz. 

Ibnu Athiyah menambahkan: Adapun orang-orang yang dapat 

mendiami tapal batas tersebut adalah keluarga dag Nyai, mereka diijinkan 

untuk tinggal dan bekerja disana. Akan tetapi walaupun mereka tetap harus 

bersiaga dan menjaga tapal batas tersebut namun mereka bukanlah seorang 

Saad 

Ibnu Khuwaizimandad menjabarkan: Untuk ut, ini ada dua kondisi, 
kondisi pertama adalah dimana tapal batas tersebut aman-aman saja dan 

terpelihara dari penyusupan, maka dalam kondisi seperti ini tapal batas itu 

dapat ditinggali oleh keluarga dan anak-anak. Namun apabila tapal batas 

tersebut tidak aman (Yaitu kondisi kedua), maka daki boleh menjaganya 

seorang diri, apabila ia adalah seorang prajurit. Namun ia tidak boleh membawa 
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Pe Rena Cena aan Ke tenpa nana. Aan Keanan da incaran 

musuh. Wallahu a'lam. 

Keduapuluh lima: Keutamaan bu ini banyak sekali disebutkan 

dalam hadits-hadits Nabi, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh 

Imam Bukhari, dari Sahal bin Sa'ad As-Sz'idi, bahwa Rasulullah SAW pernah 

bersabda: 

KU) UN Ia AI le G3 AN JL ai bh 
“Ribaath (menjaga tapal batas) di jalan Allah seharian penuh itu lebih 

baik di sisi Allah daripada dunia dan seisinya.” 8! 

Dalam kitab shahih Muslim disebutkan, sebuah riwayat dari Salman, 

ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: 

af 0 07- .... . 2. - PG 2, - e no Tor .. 2 . 

AS peal (Spe LA Ol y ea) pa png oya ma Al pa la, 

. : aa s 

aa pal 3 By dl ra Kasi DG sea 

“Ribaath satu hari satu malam itu lebih baik daripada berpuasa dan 

bertahajjud selama satu bulan. Apabila ia mati maka pahala amalannya 

itu akan terus mengalir, dan begitu juga dengan rezekinya, dan ia juga 

terhindar dari fitnah kubur”??? 

Dalam kitab sunan Abu Daud juga disebutkan, sebuah riwayat dari 

Fadhalah bin Abid, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: 

131 HR. Bukhari pada pembahasan tentang jihad, bab: Keutamaan satu hari menjaga 
tapal batas dijalan Allah (2/152). 

122 (HR. Muslim pada pembahasan tentang tanda-tanda, bab: Keutamaan ar- 
ribaath di jalan Allah (33/3537). 
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Baby AAN (ih Ia S5 A6 la WA 3 ob ys 

JAN ja 

“Setiap orang yang wafat berarti ia telah menutup amalannya, kecuali 

murabith, karena amalannya itu akan tumbuh hingga hari kiamat nanti, 

dan'ia juga diselamatkan dari fitnah kubur”'3: 

Pada hadits-hadits ini terdapat dalil bahwa ar-ribaath itu adalah amalan 

yang paling utama, karena pahalanya akan terus mengalir walaupun setelah 

wafat. Bandingkanlah dengan sebuah hadits yang diriwayatkan dari “Ala bin 

Pan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau pernah 

. . »0 . . 3 » 5 . 

Ale Ako (ya VI 2 AD Ga YI Alap AS aki! OLI SL | 
. $ - . , . . . . 

Ge gt dia Yo (AS) le 

“Apabila seorang manusia telah mati maka amalannya akan terputus 

kecuali dari tiga hal, dari shadagah jariyah, dari ilmu yang bermanfaat, 

dari anak yang shaleh yang mendoakannya.” 4 

Hadits ini adalah hadits shahih yang hanya diriwayatkan oleh imam 

Muslim, namun pada akhirnya ketiga amalan tersebut juga dapat terputus 

pahalanya, yaitu setelah shadagah orang tersebut telah terhenti alirannya, setelah 

ilmu yang diajarkan tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh orang lain, dan setelah 

anak yang shaleh itu juga telah wafat dan tidak dapat mendoakannya lagi. 

Sedangkan pahala bu akan terus dikalikan dan dilipat gandakan 

133 HR. Abu Daud pada pembahasan tentang jihad, bab: Keutamaan ar-ribaath 
(319). 
134 HR. Muslim pada pembahasan tentang wasiat, bab: Pahala yang dapat diterima 

seseorang setelah wafat (3/1255). 
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hingga hari kiamat nanti, karena pertambahan yang disebutkan dalam hadits 

Abu Daud diatas tidak ada maknanya kecuali dengan adanya perlipat gandaan. 
Dan pahala Bu ini tidak akan terhenti dan terputus oleh suatu sebab, bahkan 

pahalanya akan selalu dilebihkan oleh Allah hingga saatnya kehidupan dunia 

berakhir. 

Hal ini dikarenakan semua perbuatan baik dan kebajikan tidak akan 

dapat dilakukan kecuali keadaannya memungkinkan, Yaitu selamat dan aman 

dari gangguan musuh karena penjagaan yang dilakukan oleh para prajurit 

Allah. Dan amalan yang terus mengalir pahalanya ini juga termasuk amalan 

yang baik. 

Ibnu Majah meriwayatkan dengan isnad yang shahih, dari Abu Hurairah, 

dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda: 

IS ea ea dab at le Al II Jb bla DU ip 

Ne aan aa ay la apa Jak 

2 
“Barangsiapa yang mati karena murabith di jalan Allah, maka pahala 

AN 

amal shaleh yang dikerjakannya akan selalu mengalir, sebagaimana 

dialirkan pula rezekinya, dan diselamatkan dari fitnah kubur. serta akan 

dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti bebas dari 

kepanikan.”'?$ Namun pada hadits ini ada tambahan lain, yaitu kematian 

pada saat melaksanakan ribaath. Wallahu a'lam. | 

Diriwayatkan, dari Utsman bin Affan, ia berkata: Aku pernah mendengar 

Rasulullah SAW bersabda: i 

1235 HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang jihad, bab: Keutamaan ribaath di 
jalan Allah (2/924). 
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AS sat ad HE TS JL Ga LA 3 

“Barangsiapa yang melakukan ribaath pada satu malam di jalan 

Allah, pahalanya itu seperti berpuasa dan bertahajjud seribu 

malam.” 26 

Diriwayatkan pula, dari Ubai bin Ka'ab, ia berkata: Rasulullah SAW 

pernah bersabda: 

Ai CH Ton WP dh ie Ja di DU 
Lu Sa Vale IE HL 33 Ta Ve aa Ola) AA 

ADA ea La nan Aa 

an ate Ia JB AG Cp Aash At Ate Jis 2 
2 . or. 0 A or... . . : Aa, ta 

Td RS Urat AA IP ae 

HA AA en Siah AL “ 

“Orang yang melakukan ribaath di jalan Allah selama satu hari, 

— ia menjaga aurat (menjaga wilayah) kaum muslimin dengan ikhlas, 

pada suatu bulan selain bulan Ramadhan, maka pahalanya itu 

seperti pahala ibadah berpuasa dan bertahajjud selama seratus 

tahun. Sedangkan orang yang melakukan ribaath satu hari di jalan 

Allah, menjaga aurat (penutup daerah) kaum muslimin dengan 

ikhlas, di dalam bulan Ramadhan, maka itu lebih utama di sisi 

1236 HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang jihad (2/924), namun pada sanad 

hadits ini ada kelemahan. 
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Allah dan lebih besar pahalanya daripada ibadah berpuasa dan 

bertahajjud selama seribu tahun. Apabila Allah menyelamatkan 

nyawanya dan kembali ke keluarganya dalam keadaan selamat, 

maka tidak akan tertulis baginya suatu keburukan pun selama 

seribu tahun, dan hanya ditulis kebaikannya saja, dan pahala 

ribaath nya akan terus mengalir hingga hari kiamat.”'?! 

Hadits diatas menunjukkan bahwa ribaath satu hari di bulan Ramadhan 

itu akan memberikannya pahala yang mengalir terus menerus, walaupun ia 

tetap bernafas setelah ia menjalankannya. Wallahu a'lam. 

Dan diriwayatkan, dari Anas bin Malik, ia berkata: Aku pernah 

mendengar Rasulullah SAW bersabda: 

En BN 9 5 J5 ga Ja AN pan aa ip 
.. 0g '. ae s0... . .. Pe aa SS PPN Urg Ori 9 ai BUG TI 

“Penjagaan yang dilakukan pada satu malam di jalan Allah itu lebih 

baik daripada puasa dan tahajjud yang dilakukan seorang laki-laki 

bersama keluarganya selama seribu tahun. Satu tahun itu hanya tiga 

ratus enampuluh hari, sedangkan pahala satu harinya penjaga tadi 

seperti seribu tahun.”'?8 

Aku (Al Ourthubi) katakan: Diriwayatkan bahwa menunggu waktu 

shalat fardhu lainnya setelah mengerjakan satu shalat fardhu itu disebut dengan 

13? HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang jihad (2/924-925), namun pada 
sanad hadits ini ada kelemahan. As-Suyuthi mengatakan bahwa Al Hafizh Zakiyuddin 
Al Mundziri pernah mengomentari hadits ini, ia mengatakan bahwa tanda kepalsuan 

pada hadits ini terlihat nyata sekali. 
1238 HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang jihad, bab: Keutamaan penjagaan 

wilayah di jalan Allah (2/925). Namun hadits ini adalah hadits yang lemah, karena 

dalam sanad hadits ini terdapat Sa'id bin Khalid bin Abi Ath-Thawil, ia seringkali 

meriwayatkan hadits-hadits maudhu (palsu) yang disandarkannya kepada Anas. 
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ribaath. Maka bisa jadi seseorang yang menunggu waktu shalat tiba itu 
memiliki keutamaan seperti itu. Insya Allah. 

Abu Na'im Al Hafizh meriwayatkan, dari Sulaiman bin Ahmad, dari Ali 
bin Abdul Aziz, dari Hujjaj bin Al Manhal, dari Abu Bakar bin Malik, dari 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dari ayahnya, dari Al Hasan bin Musa, dari 
Himad bin Salamah, dari Tsabit Al Banani, dari Abu Ayub Al Azadi, dari Nauf 
Al Bekali, dari Abdullah bin Amru, ia berkata: bahwa suatu malam Nabi SAW 
melakukan shalat maghrib berjamaah bersama kami, setelah selesai 
melaksanakannya beberapa orang dari kami ada yang pergi dan beberapa 
lainnya ada yang menetap. Lalu sebelum kaum muslimin bersiap kembali untuk 
melakukan shalat isya, Rasulullah SAW datang dengan terengah-tengah dan 
mengarahkan jari ke atas, dan dalam hitungan ke dua puluh sembilan beliau 
tiba sambil mengarahkanjari telunjuknya ke atas langit, sampai-sampai pakaian 
yang dikenakannya tersingkap hingga batas kedua lututnya, lalu beliau berkata: 

Mn Pen 

0? F : 233 

Se On 

“Dengarlah kabar gembira ini wahai kaum muslimin, Tuhanmu baru 
saja membuka salah satu pintu langit dan membanggakan kalian di 
hadapan para malaikat-Nya, Ia berfirman: Wahai para malaikat-Ku, 
lihatlah kepada hamba-hamba-Ku itu, mereka baru saja menyelesaikan 
satu kewajiban, namun mereka sudah menunggu datangnya kewajiban 
yang lain ',”'29 

Dan Himad bin Salamah meriwayatkan, dari Ali bin Zaid, dari Mathraf 

129 HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ath-Thabrani, dan juga Abu Na'im dalam kitab Al 
Hilyah, dari Ibnu Amru. Lihat: Kitab Al Kabir (1/47). 
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bin Abdullah, bahwa Nauf dan Abdullah bin Amru sedang bercengkerama, 

lalu Nauf berbicara dan menyampaikan sesuatu dari Kitab Taurat, sedangkan 

Abdullah bin Amru berbicara dan menyampaikan hadits ini dari Nabi SAW. 

Adapun makna dari firman Allah SWT, £t 145t, Yaitu: Kalian tidak 

diperintahkan untuk berjihad tanpa ada ketakwaan. 

G5 SIA Yaitu: Agar kalian selalu mengharapkan keberuntungan 

dan kemenangan. Dan ada pula yang berpendapat bahwa makna dari kata 

Td adalah S (agar supaya). Sedangkan makna La adalah kekekalan. 

Dan semuamakna ini telah kami sampaikan secara lengkap pada tafsir surah 

Al Bagarah. Walhamdulillah. 

Tafsir surah Aali “Imraan untuk kitab Jami 'Ahkam Al Our an yang 

berdasarkan ayat-ayat Al Our'an dan Hadits-hadits Nabi SAW telah kami 

selesaikan dengan pertolongan dari Allah. Walhamdulillah. 
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